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

 

Memorando nº 660 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 06 de agosto de 2021.

Para: Assesoria de Gestão Estratégica

Assunto: Contratação de Empresa para Fornecimento de combustível. Pleito 2022.

 

À Comissão de Gestão Estratégica,
 
 
Encaminhamos os presentes para autorização do seguimento do

feito para a devida instrução processual, cujo objeto é a contratação de
empresa para fornecimento de combustível para o pleito de 2022, conforme
Art. 1º da Portaria Presidência nº 260/2021..

 
Respeitosamente,
 
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da SAPEV
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 06/08/2021, às 11:11, 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
0927423 e o código CRC A5C5C3C2.

0005561-66.2021.6.02.8000 0927423v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de uma ou mais empresas
especializadas, sediadas ou com filial no município de Maceió – AL,
para o fornecimento de combustíveis, gasolina comum e diesel S/10,
neste município, durante o pleito de 2022.

1.2. Os combustíveis destinar-se-ão ao abastecimento de
veículos automotivos locados pelo Tribunal e aos eventualmente
cedidos à Justiça Eleitoral de Alagoas, durante o período eleitoral,
sem o uso de cartões eletrônicos.

1.3. Os veículos acima descritos serão abastecidos no
município de Maceió – AL para atender deslocamentos em todo o
Estado.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A contratação pretendida se justifica, pois agilizará a

utilização dos veículos locados ou cedidos a este Tribunal, reduzindo,
sobremaneira, a necessidade de abertura de contas de suprimento de
fundos com essa finalidade.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS

Item Produto Medida Quantidade
estimada de consumo

1 Gasolina
Comum Litro 5500

2 Diesel
S10 Litro 1000

 
4. QUANTITATIVO DE VEÍCULOS A SEREM

LOCADOS E REQUISITADOS AO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS

4.1. Tomando-se por base experiências de processos
eleitorais anteriores, estima-se que os veículos locados e requisitados
perfaçam o quantitativo de 30 (trinta) veículos.

 
5. DA CONDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO
5.1. A contratação poderá ser realizada com uma ou duas

empresas especializadas no fornecimento de combustíveis, devendo-
se licitar os itens de forma independente.

5.2. A(s) Contratada(s) deverá(ão) funcionar em local(is)
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próximo(s) ao edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizado na Av. Aristeu de Andrade nº 377 Farol, bem como do
Fórum Eleitoral da Capital, localizado à Av. Fernandes Lima, 3487,
Gruta de Lourdes, ambos nesta capital, de forma que o deslocamento
dos veículos a serem abastecidos, no sentido TRE/Sede – Empresa e
Fórum Eleitoral - Empresa, não seja superior a 10 (dez) quilômetros
de qualquer uma dessas unidades, limite a ser aferido por meio do
aplicativo Google Maps e aplicável a ambos os sentidos de
deslocamento.

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DO
FORNECIMENTO

6.1. A execução do contrato 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 ABASTECIMENTO
7.1. Os veículos serão abastecidos junto à futura

contratada, a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive nos finais de
semana e feriados, a fim de não comprometer a realização dos
serviços do Tribunal.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Somente aceitar guias de abastecimento de modelos

previamente aprovados, em original, devidamente assinados por
pessoas autorizadas, após a confrontação das assinaturas com as do
cartão de autógrafo que será fornecido pela Seção de Administração
de Prédios e Veículos do Tribunal – SAPEV;

8.2. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao
Tribunal ou a terceiros, por ação ou omissão do seu pessoal durante a
entrega do objeto;

8.3. Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as
falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24
(vinte e quatro) horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência por
força maior;

8.4. Repassar o percentual de desconto de preço
promocional eventualmente praticado;

8.5. 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;

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

8.7. Apresentar mensalmente, até o segundo dia útil do
mês subsequente ao do consumo, demonstrativo dos abastecimentos
realizados, em litros e por produto, para aprovação da Gestão
Contratual;

8.8. Apresentar mensalmente, até o segundo dia útil após
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a realização da prescrição do subitem 9.4, nota fiscal com as
despesas calculadas nas condições deste Termo de Referência;

8.8. Manter durante a execução do contrato todas as
condições de habilitação e qualificações técnicas exigidas pelo
CONTRATANTE.

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1. Emitir guias de abastecimento em conformidade com

o modelo previamente aprovado;
9.2. Enviar à contratada o modelo da guia de

abastecimento aprovada pelo Tribunal, a relação de pessoas
autorizadas a emiti-las e os respectivos cartões de autógrafos;

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

9.4. Aprovar, no prazo de dois dias úteis, o demonstrativo
dos abastecimentos realizados no mês anterior apresentado pela
Contratada, nos termos do subitem 8.7, respeitando-se o prazo de
apuração dos preços médios prevista no subitem 11.1;

9.5. Informar à Contratada os preços médios apurados na
forma do subitem 11.1, juntamente com a aprovação do
demonstrativo dos abastecimentos realizados, previsto no subitem
9.4;

9.6. Atestar a nota fiscal apresentada pela Contratada
nos termos do subitem 8.8 no prazo de 01 (um) dia útil;

9.7. Realizar o pagamento devido à Contratada no prazo e
forma previstos no item 10;

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

 
10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem

bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a
contar do atesto da nota fiscal recebida pelo Gestor do Contrato;

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

10.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de
pagamento;

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

10.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá
anexar à nota fiscal documento que comprove tal opção e Declaração
conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria
da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que
sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a
cláusula acima.

 
11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
11.1 O critério de escolha da melhor oferta será o maior

desconto sobre os preços médios mensais dos combustíveis
praticados no município de Maceió, conforme apuração da Agência
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Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP,
publicada em seu sítio oficial entre o segundo e o quarto dia útil do
mês seguinte ao do consumo.

 
12. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
12.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

12.1.1. 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;

12.1.2. multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento)
ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor da
obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de
atraso injustificado, considerando-se como inexecução parcial,
quando houver percentual de execução, ou total da obrigação,
quando não houver percentual de execução;

12.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso
de descumprimento total, a incidir sobre o valor do contrato, ou
parcial, a incidir sobre o saldo remanescente do contrato;

12.1.4. impedimento de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios, descredenciamento no
SICAF, ou nos sistema de cadastramento de fornecedores, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, caso convocado dentro do prazo de validade da
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos, conforme previsto no art. 7º da Lei nº
10.520/2002;

12.2. 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;

12.3. 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;

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

 
13. DA SUSTENTABILIDADE
13.1. A Licitante deverá comprometer-se com a

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

13.2. Todo o material e tecnologia deverão ser
ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro
de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aquele a que não
se aplica a referida instrução.
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13.3. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as
disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de
janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 362, de 23 de junho de
2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro de 2009;
em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de
2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado
tratamento dos impactos ambientais específicos.

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

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

 
14. DA VIGÊNCIA
14.1. O prazo de vigência será contado da data da

assinatura do termo contratual até 31 de dezembro de 2022, 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, 06 de agosto de 2021.

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 06/08/2021, às 11:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0927466 e o código CRC C0289CC1.

0005561-66.2021.6.02.8000 0927466v4

Termo de Referência SAPEV 0927466         SEI 0005561-66.2021.6.02.8000 / pg. 6



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

 

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Por ocasião da reunião da Comissão Permanente de

Planejamento de Eleições, que teve lugar na presente data e cuja
ATA encontra-se em fase de elaboração e assinatura (0946817),
deliberou-se no sentido de se diligenciar o envio do presente
processo à SAD para se manifestar sobre as formalidades legais
da contratação, aprovando ou determinando a retificação do TR, de
modo que, na próxima semana, a Comissão voltaria a debruçar-se
sobre essa temática, para analisar a obediência à logística definida.  

Em sendo assim, encaminho os presentes autos a Vossa
Senhoria para envio à SAD, de acordo com a deliberação acima
especificada.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 20/09/2021, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 20/09/2021, às 17:43, 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
0947119 e o código CRC 52529023.

0005561-66.2021.6.02.8000 0947119v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2021.
 
Em atenção ao Despacho AGE 0947119, faço

encaminhar os autos eletrônicos à Secretaria de
Administração para a adoção de providências, nos exatos
termos deliberados pela Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições, em reunião ocorrida em 20 de
setembro do fluente ano.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/09/2021, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0947751 e o código CRC 3B94226A.

0005561-66.2021.6.02.8000 0947751v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2021.

 

À CPPE
 
Senhores Membros,
 
Tratam os presentes autos de contratação de empresa(s)

para fornecimento de combustíveis para utilização durante as
Eleições Gerais de 2022, conforme especificações contidas no Termo
de Referência SAPEV, 0927466.

 
Demonstrada a sua pertinência com o planejamento de

aquisições, para o próximo pleito eleitoral, aprovo o Termo de
Referência SAPEV, 0927466, em observância ao disposto no art. 7º
da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017 e, considerando o
exercício da Diretoria-Geral, por este subscritor, deixo de evoluir os
autos àquela unidade.

 
Por oportuno, ressalto a necessidade de que, em razão do

tipo e destinação da contratação, bem como de seu método de
planejamento, reputa-se à Comissão Permanente de Pleitos
Eleitorais, que o referido TR seja ratificado pelos seus
membros, quanto ao mérito, dimensionamento, bem como quaisquer
outras questões de mérito que precisem ser avaliadas, pertinentes
à referida contratação.

 
Após, sugiro que, sendo da aquiescência de todos os

envolvidos, que o presente procedimento seja remetido à COMAP,
para a instrução de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/10/2021, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0953225 e o código CRC D86E6713.

0005561-66.2021.6.02.8000 0953225v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.
Senhor gestor contratual.
Em reunião da Comissão Permanente de Planejamento das

Eleiçoes cuja ata consta do evento 0956484, restou deliberado que: 
O TR de evento nº 0927466 constante do PROCESSO
SEI Nº 0005561-66.2021.6.02.8000 - Fornecimento de
combustível- está aprovado pelo Secretário de
Administração com fulcro no art. 7º da Resolução
TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017 e pela CPPE quanto
aos critérios de mérito e
dimensionamento, devendo haver o
consequente prosseguimento da contratação
pelo gestor contratual.

Em sendo assim, encaminho os presentes autos a Vossa Senhoria
para os fins a que se destina.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 13/10/2021, às 19:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 14/10/2021, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958501 e o código CRC D71C4EE2.

0005561-66.2021.6.02.8000 0958501v1
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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 outubro de 2021.
Aprovado o termo de referência

(docs. 0953225 e 0958501), remeto os autos à SEIC, para a
instrução de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2021, às 00:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0965865 e o código CRC D9194B2E.

0005561-66.2021.6.02.8000 0965865v1
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Data de Emissão : 27/10/2021

Você está em »

Síntese dos Preços Praticados - ALAGOAS

RESUMO II - GASOLINA COMUM R$/l

Período : 2021 - OutubroDADOS MUNICÍPIO

município
nº de postos
pesquisados

Preço ao Consumidor
preço médiodesvio padrãopreço mínimopreço máximo

Arapiraca 39 6,440 0,175 5,950 6,760
Delmiro
Gouveia

21 6,707 0,142 6,597 6,898

Maceio 70 6,188 0,194 5,899 6,999
Exportar

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte
(endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Clique aqui para acessar a série histórica do Levantamento de Preços

Firefox https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_mensal_Municipio.asp

1 of 1 27/10/2021 15:46
Cotação Preço. Gasolina. MCZ. Levantamento ANP. Outubro21. (0966243)         SEI 0005561-66.2021.6.02.8000 / pg. 13



Data de Emissão : 27/10/2021

Você está em »

Síntese dos Preços Praticados - ALAGOAS

RESUMO II - OLEO DIESEL S10 R$/l

Período : 2021 - OutubroDADOS MUNICÍPIO

município
nº de postos
pesquisados

Preço ao Consumidor
preço médiodesvio padrãopreço mínimopreço máximo

Arapiraca 32 5,274 0,078 5,099 5,398
Delmiro
Gouveia

21 5,671 0,013 5,650 5,679

Maceio 57 5,222 0,173 4,849 5,770
Exportar

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

Em caso de dúvidas na utilização do sistema, entre em contato com o

Centro de Relações com o Consumidor da ANP - Telefone 0800 - 970 0267

É autorizada a reprodução total ou parcial dos dados publicados nesta página, mediante menção obrigatória da fonte
(endereço eletrônico e data de acesso) de forma clara e visível.

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Clique aqui para acessar a série histórica do Levantamento de Preços

Firefox https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Mensal_Municipio.asp

1 of 1 27/10/2021 15:50
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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 outubro de 2021.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos da contratação de empresa especializada

para o fornecimento de combustíveis, gasolina comum e diesel S/10,
durante o pleito de 2022 no município de Maceió, conforme
especificações constantes do termo de referência 0927466.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para estimativa de preços, despacho GSAD 0965865.
 
Realizamos a pesquisa através de consulta ao Site da

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis - ANP,
Sistema de levantamento de preços, onde os relatórios demonstram o
preço médio no mês de outubro/2021, conforme a seguir:

 

Item Quantidade Preço Médio
litro Valor Total

Gasolina Comum, CATMAT:
461506.

doc. 0966243
5.500 litros R$ 6,188 R$

34.034,00

Diesel S10, CATMAT: 461552.

doc. 0966247
1.000 litros R$ 5,222 R$

5.222,00

                                                          TOTAL R$
39.256,00
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Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com ampla
participação.

 

                       À deliberação superior.
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 27/10/2021, 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
0966249 e o código CRC 9853E1FB.

0005561-66.2021.6.02.8000 0966249v1
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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 outubro de 2021.
À SLC, 
Para elaborar minuta de edital.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 27/10/2021, às 17:16, 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
0966354 e o código CRC 21841058.

0005561-66.2021.6.02.8000 0966354v1
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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 outubro de 2021.

À SEIC,

solicitando que seja indicado o percentual de desconto mínimo aceitável para a licitação.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 27/10/2021, às 18:43, 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
0966483 e o código CRC 4702B416.

0005561-66.2021.6.02.8000 0966483v1
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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 outubro de 2021.
À SLC,
 
Em atendimento ao despacho SLC 0966483; entendemos

que, em razão do momento atual e da instabilidade de preços dos
combustíveis, e considerando o modelo adotado nas contratações dos
exercícios anteriores de 2018 e 2020, SEI 0006297-
26.2017.6.02.8000 e 0010884-23.2019.6.02.8000 sugerimos, s.m.j.,
que seja adotado o percentual de desconto mínimo de 0% (zero por
cento) sobre os preços médios mensais para os itens 1 e 2, gasolina
comum e diesel S10, no município de Maceió.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 27/10/2021, às 19:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966487 e o código CRC AD3B555D.

0005561-66.2021.6.02.8000 0966487v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 08/11/2021, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0970286 e o código CRC BC95AF61.

0005561-66.2021.6.02.8000 0970286v2
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2021

MINUTA

PROCESSO Nº 0005561-
66.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR  PREÇO  POR
ITEM – MAIOR DESCONTO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2021
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas

O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TRE/AL,  por  intermédio  da  Seção  de  Licitações  e
Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo  MENOR PREÇO POR ITEM (MAIOR DESCONTO), objetivando a  contratação de
empresa  para  fornecimento  de  combustíveis,  tudo  de  acordo  com  requisição  promovida  pela
Secretaria de Administração desta Corte.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em consonância com o que faculta o art.
191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes.  Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis
Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da
União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem
como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e
seus anexos.

1- DO OBJETO  

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada, sediada ou com
filial no Município de Maceió/AL, para o fornecimento de combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo
diesel S/10 (ITEM 2), no aludido Município durante o pleito de 2022, com destinação ao abastecimento
de veículos automotivos locados pelo Tribunal Regional  Eleitoral  de Alagoas e aos eventualmente
cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de cartões eletrônicos, conforme especificações descritas neste
edital e seus anexos.

2 - DO LOCAL DE FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS

2.1. A Contratada (Posto de Abastecimento) deverá funcionar em local próximo ao edifício-sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida Aristeu de Andrade, no 377 - Farol,
CEP 57051-090, Maceió/AL, bem como do Fórum Eleitoral da Capital, localizado na Avenida    Fer-
nandes Lima, no 3.487 - Gruta de Lourdes, CEP 57052-405, Maceió/AL, de forma que o deslocamen-
to dos veículos a serem abastecidos, no sentido TRE - Empresa e Fórum Eleitoral - Empresa, não
seja superior a 10km (dez quilômetros) de qualquer uma destas unidades.
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3 - DA PARTICIPAÇÃO

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

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

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

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vi-
gente;

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber ci-
tação e responder administrativa ou judicialmente;

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou li-
quidação;

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no
exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, che-
fia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conse-
lho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

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

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

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está
em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de de-
clarar ocorrências posteriores;
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e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº
2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.

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

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. O  cadastro  no  SICAF  deverá  ser  feito  no  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal,  no  sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

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

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

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

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento
da habilitação

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
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5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o pre-
ço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

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

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

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

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pú-
blica do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobser-
vância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

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

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

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

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

a) Percentual de desconto que incidirá sobre os preços médios mensais dos combustíveis
praticados no município de Maceió,  conforme  apuração  da  Agência  Nacional  do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, publicada em seu sítio oficial entre o
segundo e o quarto dia útil do mês seguinte ao do consumo;

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação constante
no Anexo I;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciá-
rios, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
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6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

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

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

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

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

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

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

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrá-
rio, levado a efeito na fase de aceitação.

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

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

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances  exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do percentual
consignado no registro.

7.5.1.  Os  lances deverão ser ofertados pelo percentual  de desconto,  que incidirá sobre  os
preços médios mensais do combustível  ofertado,  praticados no município de
Maceió,  conforme  apuração  da  Agência  Nacional  do  Petróleo,  Gás  Natural  e
Biocombustíveis – ANP, publicada em seu sítio oficial entre o segundo e o quarto
dia útil do mês seguinte ao do consumo.
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7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fe-
chado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo,
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período
de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encer-
rada a recepção de lances.

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

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

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

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, ha-
verá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.

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

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

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

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

Minuta de edital (0978318)         SEI 0005561-66.2021.6.02.8000 / pg. 26



                                                                                        

 

                                     PODER JUDICIÁRIO
                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sis-
tema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro ho-
ras da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulga-
ção.

7.19. O Critério de julgamento adotado será maior desconto, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

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

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

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

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

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

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

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

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

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da propos-
ta.
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8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

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

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

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor apresentar percentual de  desconto infe-
rior ao desconto mínimo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço ma-
nifestamente inexequível.

8.3.1. O desconto mínimo fixado será de 0% (zero por cento), tanto para o item 1 quanto para o
item  2,  e  incidirá  sobre  os  preços médios mensais do combustível praticado no
município de Maceió,  conforme apuração da Agência Nacional do Petróleo,  Gás
Natural e Biocombustíveis – ANP, publicada em seu sítio oficial entre o segundo e o
quarto dia útil do mês seguinte ao do consumo, e  de modo algum, vinculam a decisão
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de descontos superiores.

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exce-
to quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilida-
de e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a sus-
peita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será re-
gistrada em ata.

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

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justifica-
da do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no prazo
de 2 (duas) horas, a partir da solicitação,  os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço,
telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento,
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

8.8. A licitante deverá ser encaminhar, pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no prazo
de 2 (duas) horas, Declaração de Sustentabilidade nos termos do Anexo IV.
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8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

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

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

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

9 – DA HABILITAÇÃO.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condi-
ções de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no cer-
tame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

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

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu só-
cio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Po-
der Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas In-
diretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Re-
latório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento si-
milares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

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

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a discipli -
na antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade
fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na
Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
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9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SI-
CAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

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

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

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

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

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

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o lici-
tante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de docu-
mentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.

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

9.10.1. Habilitação jurídica:

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

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreen-
dedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
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c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da res-
pectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolida-
ção respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

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

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expe-
dida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresenta-
ção de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolida-
ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

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

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

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefí-
cios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a)
da prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço patri-
monial e das demonstrações contábeis do último exercício.

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

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habili-
tação.

9.10.2.6.  Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do ven-
cedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da admi-
nistração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

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

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

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

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

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.

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

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

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, assinada pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de paga-
mento;

c) conter a descrição do item ofertado;

d) conter o percentual de desconto que incidirá  sobre  o  preço médio  do  combustível divulgado  pela
Agência Nacional do Petróleo para a cidade de Maceió/AL.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decor-
rer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

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

10.4. O percentual de desconto deverá ser expresso em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, preva-
lecerão estes últimos.

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

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

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementa-
res estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qua-
lificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de
no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma moti-
vada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condi-
ções de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a deca-
dência desse direito.

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

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

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

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regulariza-
ção fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adota-
dos os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão re-
aberta.

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

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

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

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

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

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

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

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

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

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

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

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certa-
me.

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

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

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante contrato, no
qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, condições de execu-
ção em conformidade com este edital.

15.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no prazo máximo de 05  
(cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de Empenho respectiva, devendo con-
firmar o seu     recebimento.  

15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de Empenho será
exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
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15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item anterior ou recusar-se a
receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuí-
zo da aplicação das sanções cabíveis.

16– DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1. O prazo de vigência será contado da data da assinatura do termo contratual até
31 de dezembro de 2022, 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.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

I  - Não assinar o contrato;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

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

17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
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17.4. A  licitante  contratada,  durante  a  execução  da contratação,  ficará  sujeita  a  aplicação de
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

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

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hi-
pótese de atraso injustificado, considerando-se como inexecução parcial, quando hou-
ver percentual de execução, ou total da obrigação, quando não houver percentual de
execução;

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a
incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente do
contrato;

d) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de forne-
cedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, caso convocado dentro do prazo de validade
da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do contrato,  comportar-se  de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, suspensão temporária de participação em lici-
tação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02
(dois) anos, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

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

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

17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s) será
calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.

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

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

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

17.11. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega, total
ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
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documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.

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

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

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

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

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

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

17.16. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em
especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

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

18 - DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, em
até 10 (dez) dias úteis, a contar do atesto da nota fiscal recebida pelo Gestor do Contrato;

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

18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções
e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.

18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que comprove
a opção conforme a legislação de regência.
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18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios,
apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o
contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados na
Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados no Programa de Trabalho
-  Gestão  do  Processo  Eleitoral;  PTRES  n°  167674,  Natureza  da  Despesa  n°  339030  (Material  de
Consumo).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. Emitir guias de abastecimento em conformidade com o modelo previamente aprovado;

20.2  Enviar à contratada o modelo da guia de abastecimento aprovada pelo Tribunal, a relação de
pessoas autorizadas a emiti-las e os respectivos cartões de autógrafos;

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

20.4. Aprovar, no prazo de dois dias úteis, o demonstrativo dos abastecimentos realizados no mês
anterior  apresentado  pela  Contratada,  nos  termos  do  subitem  8.7  do  Termo  de  Referência,
respeitando-se  o  prazo  de  apuração  dos  preços  médios  prevista  no  subitem 11.1,  do  Termo  de
Referência – Anexo I;

20.5. Informar  à  Contratada os  preços médios  apurados na forma do subitem 11.1 do Termo de
Referência, juntamente com a aprovação do demonstrativo dos abastecimentos realizados, previsto
no subitem 9.4, do Termo de Referência – Anexo I;

20.6. Atestar  a nota fiscal  apresentada pela Contratada nos termos do subitem 8.8  do Termo de
Referência – Anexo I, no prazo de 01 (um) dia útil;

20.7. Realizar o pagamento devido à Contratada no prazo e forma previstos no item 18 deste Edital;

20.8. Comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do
contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes.
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21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1. Somente  aceitar  guias  de  abastecimento  de  modelos  previamente  aprovados,  em original,
devidamente assinados por pessoas autorizadas,  após a confrontação das assinaturas  com as do
cartão de autógrafo que será fornecido pela Seção de Administração de Prédios e Veículos do Tribunal
– SAPEV;

21.2. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Tribunal ou a terceiros, por ação ou omissão
do seu pessoal durante a entrega do objeto;

21.3. Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer
serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência por força
maior;

21.4. Repassar o percentual de desconto de preço promocional eventualmente praticado;

21.5. 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;

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

21.7. Apresentar  mensalmente,  até  o  segundo  dia  útil  do  mês  subsequente  ao  do  consumo,
demonstrativo dos abastecimentos realizados,  em litros e por produto, para aprovação da Gestão
Contratual;

21.8. Apresentar mensalmente, até o segundo dia útil após a realização da prescrição do subitem 21.4
deste Edital, nota fiscal com as despesas calculadas nas condições do Termo de Referência – Anexo I;

21.8. Manter  durante  a  execução  do  contrato  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificações
técnicas exigidas pelo CONTRATANTE.

22 - DA SUSTENTABILIDADE

22.1. A  Licitante  deverá  comprometer-se  com  a  Sustentabilidade  Ambiental,  nos  termos  das
exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração.

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

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

22.4. A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se
fizerem necessários para a execução do contrato.

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

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.

23.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

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

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

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

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

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do lici-
tante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do in-
teresse público.

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

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

23.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida  Aristeu  de
Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol,  CEP 57051-090,
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº
10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e Contratos,
no endereço especificado no item 23.11,  no caso de ser retirado em Maceió,  ou ainda,  nos  sites
www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
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ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato;

23.15.   Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para
dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021

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

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de uma ou mais empresas especializadas, sediadas ou com filial no município de Ma-
ceió – AL, para o fornecimento de combustíveis, gasolina comum e diesel S/10, neste município, du-
rante o pleito de 2022.

1.2. Os combustíveis destinar-se-ão ao abastecimento de veículos automotivos locados pelo Tribunal e
aos eventualmente cedidos à Justiça Eleitoral de Alagoas, durante o período eleitoral, sem o uso de
cartões eletrônicos.

1.3. Os veículos acima descritos serão abastecidos no município de Maceió – AL para atender desloca-
mentos em todo o Estado.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação pretendida se justifica, pois agilizará a utilização dos veículos locados ou
cedidos a este Tribunal, reduzindo, sobremaneira, a necessidade de abertura de contas de
suprimento de fundos com essa finalidade.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS

Item Produto Medida Quantidade estimada de
consumo

1 Gasolina Comum Litro 5500

2 Diesel S10 Litro 1000

4. QUANTITATIVO DE VEÍCULOS A SEREM LOCADOS E REQUISITADOS AO TRIBUNAL REGIO-
NAL ELEITORAL DE ALAGOAS

4.1. Tomando-se por base experiências de processos eleitorais anteriores, estima-se
que os veículos locados e requisitados perfaçam o quantitativo de 30 (trinta) veículos.

5. DA CONDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO

5.1 A contratação poderá ser realizada com uma ou duas empresas especializadas no
fornecimento de com de combustíveis, devendo-se licitar os itens de forma independente.

5.2 A(s) Contratada(s) deverá(ão) funcionar em local(is) próximo(s) ao edifício-sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade nº 377 Farol,
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bem como do Fórum Eleitoral da Capital, localizado à Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de
Lourdes, ambos nesta capital, de forma que o deslocamento dos veículos a serem abasteci-
dos,  no  sentido  TRE/Sede  –  Empresa  e  Fórum  Eleitoral  -  Empresa, não seja superior a
10 (dez) quilômetros de qualquer uma destas unidades.

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO
6.1. A execução do contrato será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor de-
signado para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do Tribunal Regio-
nal 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 ABASTECIMENTO
7.1 Os veículos serão abastecidos junto à futura contratada, a qualquer hora do dia ou da
noite, inclusive nos finais de semana e feriados, a fim de não comprometer a realização dos
serviços do Tribunal.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Somente aceitar guias de abastecimento de modelos previamente aprovados, em original, devi-
damente assinados por pessoas autorizadas, após a confrontação das assinaturas com as do cartão
de autógrafo que será fornecido pela Seção de Administração de Prédios e Veículos do Tribunal – SA-
PEV;

8.2. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Tribunal ou a terceiros, por ação ou omis-
são do seu pessoal durante a entrega do objeto;

8.3. Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer
serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência por força
maior;

8.4. Repassar o percentual de desconto de preço promocional eventualmente praticado;

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

8.6 Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e pres-
tar os esclarecimentos julgados necessários;

8.7. Apresentar mensalmente, até o segundo dia útil do mês subsequente ao do consumo, demons-
trativo dos abastecimentos realizados, em litros e por produto, para aprovação da Gestão Contratu-
al;

8.8. Apresentar mensalmente, até o segundo dia útil após a realização da prescrição do subitem 9.4,
nota fiscal com as despesas calculadas nas condições deste Termo de Referência;

8.9. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificações técni-
cas exigidas pelo CONTRATANTE.

9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. Emitir guias de abastecimento em conformidade com o modelo previamente aprovado;
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9.2. Enviar à contratada o modelo da guia de abastecimento aprovada pelo Tribunal, a relação de
pessoas autorizadas a emiti-las e os respectivos cartões de autógrafos;

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

9.4. Aprovar, no prazo de dois dias úteis, o demonstrativo dos abastecimentos realizados no mês an-
terior apresentado pela Contratada, nos termos do subitem 8.7, respeitando-se o prazo de apuração
dos preços médios prevista no subitem 11.1;

9.5. Informar à Contratada os preços médios apurados na forma do subitem 11.1, juntamente com a
aprovação do demonstrativo dos abastecimentos realizados, previsto no subitem 9.4;

9.6. Atestar a nota fiscal apresentada pela Contratada nos termos do subitem 8.8 no prazo de 01
(um) dia útil;

9.7. Realizar o pagamento devido à Contratada no prazo e forma previstos no item 10;

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

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, em até
10 (dez) dias úteis, a contar do atesto da nota fiscal recebida pelo Gestor do Contrato;

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

10.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

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

10.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que comprove
tal  opção  e  Declaração  conforme modelo  do anexo IV  da Instrução  Normativa  da Secretaria  da
Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata a cláusula acima.

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

11.1 O critério de escolha da melhor oferta será o maior desconto sobre os preços médios mensais dos
combustíveis praticados no município de Maceió, conforme apuração da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, publicada em seu sítio oficial entre o segundo e o quarto dia útil
do mês seguinte ao do consumo.

12. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

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

12.1.1. 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;
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12.1.2. multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento),
sobre  o  valor  da  obrigação  não  cumprida  dentro  do  prazo  contratual,  na  hipótese  de  atraso
injustificado, considerando-se como inexecução parcial, quando houver percentual de execução, ou
total da obrigação, quando não houver percentual de execução;

12.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a incidir sobre o
valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente do contrato;

12.1.4.  impedimento de licitar  e  contratar  com a União,  Estados,  Distrito  Federal  ou Municípios,
descredenciamento no SICAF, ou nos sistema de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, caso convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato,
deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato,  comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer  fraude  fiscal,  suspensão  temporária  de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a
02 (dois) anos, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

12.2. 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;

12.3.  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;

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

13. DA SUSTENTABILIDADE

13.1.  A  Licitante  deverá  comprometer-se  com  a  Sustentabilidade  Ambiental,  nos  termos  das
exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração.

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

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

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

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

14. DA VIGÊNCIA
14.1. O prazo de vigência será contado da data da assinatura do termo contratual até
31 de dezembro de 2022, 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.
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Maceió – AL, 06 de agosto de 2021.

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos
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ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

         Dados da Empresa:
Razão Social

CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail

Site internet

        Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de 
Identidade
Orgão 
Expedidor
CPF

        Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

       Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

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

                             Processo nº 0005561-66.2021.6.02.8000 

                            CONTRATO Nº XX/2021

                             MINUTA

Contrato  de  fornecimento  de
combustíveis, gasolina comum e óleo
diesel  S/10,  que entre  si  celebram a
União,  por  intermédio  do  TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, e
a empresa XXXX.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, Órgão do
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP:
57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes,
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa XXXX, inscrita no
CNPJ  sob  o  n°  XXXX,  situada  à  XXXX,  neste  ato  representada por  XXXX,  doravante  designada
CONTRATADA,  resolvem celebrar  o  presente  CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS,
GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S/10, com fulcro na Lei n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019,
e,  subsidiariamente,  na  Lei  n°  8.666/93.  Aplica-se,  também,  a  Resolução  do  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de combustíveis –  5.500
(cinco mil  e  quinhentos)  litros  de gasolina comum e 1.000 (um mil)  litros  de óleo diesel  S/10,
durante o pleito de 2022, de acordo com as especificações do Termo de Referência - Anexo I do
Pregão nº XX/2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os combustíveis destinar-se-ão ao abastecimento de veículos automotivos
pertencentes à frota do Tribunal e os eventualmente locados e/ou cedidos à Justiça Eleitoral de
Alagoas, durante o período eleitoral de 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO E DE SUA EXECUÇÃO

O fornecimento objeto do presente contrato será prestado pela Contratada,  de forma
gradual no decorrer do período eleitoral de 2022.

PARÁGRAFO ÚNICO – O fornecimento dar-se-á a partir da assinatura deste instrumento.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO DESCONTO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor  a  ser  pago pelos  combustíveis  fornecidos será  o preço médio mensal do
combustível praticado no município de Maceió,  conforme  apuração  da  Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, publicada em seu sítio
oficial  entre o segundo e o quarto dia útil do mês seguinte ao do consumo,  com a
incidência do desconto de XX% (XXXX) ofertado no Pregão Eletrônico nº XX/2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O desconto ofertado será fixo e irreajustável.

PARÁGRAFO SEGUNDO  - Os preços de mercado, promocionais ou não, deverão ser aplicados ao
presente contrato, desde que inferiores aos acordados pelas partes.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A nota fiscal deverá discriminar o tipo do combustível e as respectivas
quantidades de litros fornecidos.

PARÁGRAFO  QUARTO  -  Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO SEXTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará
as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

PARÁGRAFO  SÉTIMO  -  Se  a  empresa  for  optante  pelo  SIMPLES,  deverá  anexar  à  nota  fiscal
documento que comprove tal opção conforme a legislação de regência, para que sobre o valor do
pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima.

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

EM = I x N x VP,
Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644

                       365                        365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA QUARTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados nos
Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES no 167864 (Pleitos Eleitorais),
Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo), no valor de R$ XX (XXXX).

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  observadas  as  disposições  legais  e
convencionais, obriga-se a:

a) Emitir guias de abastecimento em conformidade com o modelo previamente
aprovado;

b) Enviar à Contratada o modelo da guia de abastecimento aprovada pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral de Alagoas, a relação de pessoas autorizadas a emiti-las e os respectivos
cartões de autógrafos;

c) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor públi-
co que será designado como Gestor;

d) Aprovar, no prazo de dois dias úteis, o demonstrativo dos abastecimentos
realizados no mês anterior apresentado pela Contratada, nos termos do subitem 8.7 do Termo de
Referência, respeitando-se o prazo de apuração dos preços médios prevista no subitem 11.1,  do
Termo de Referência – Anexo I.  

e) Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a
partir do recebimento da nota fiscal;

f) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada na execução
do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e

g) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela Con-
tratada.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:

a) Somente aceitar guias de abastecimento de modelos previamente aprova-
dos, em original, devidamente assinados por pessoas autorizadas, após a confrontação das as-
sinaturas com as do cartão de autógrafo que será fornecido pela Seção de Administração de
Prédios e Veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – SAPEV;

b) Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Tribunal Regional Elei-
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toral de Alagoas ou terceiros, por ação ou omissão do seu pessoal durante a entrega do objeto;

c) Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventu-
ra venham a ocorrer serem sanadas em até 24h (vinte e quatro horas), a contar da solicitação, sal-
vo ocorrência por força maior;

d) Repassar o percentual de desconto de preço promocional eventualmente
praticado;

e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supres-
sões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1o, da Lei no 8.666/1993;

f) Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

g) Apresentar mensalmente, até o segundo dia útil do mês subsequente ao
do consumo, demonstrativo dos abastecimentos realizados, em litros e por produto, para a aprova-
ção da gestão contratual;

h) Apresentar mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao do
consumo, nota fiscal com as despesas calculadas nos termos deste contrato;

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação
e qualificações técnicas exigidas pelo Contratante;

j) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especifi-
cações do Edital e com os termos da proposta de preços;

k) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/no-
tificações enviadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sendo considerados válidos todos os
expedientes/notificações enviadas ao endereço eletrônico indicado;

l) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal do Brasil, Dívida
Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição re-
gular;

m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto licitado; e

n) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Pro-
teção e Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito
Público.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do
TRE/AL.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a veiculação de publicidade, vinculativa ou não,
acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia
autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

O contrato de fornecimento terá vigência a partir  de sua assinatura até o dia 31 de
dezembro de 2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

I  - Não assinar o contrato;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do
TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
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PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com
as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

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

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena mon-
ta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas en-
sejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipóte-
se de atraso injustificado, considerando-se como inexecução parcial,  quando houver
percentual de execução, ou total da obrigação, quando não houver percentual de exe-
cução;

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a
incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente do
contrato;

d) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, descredenciamento no SICAF, ou nos sistema de cadastramento de forne-
cedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, caso convocado dentro do prazo de validade
da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver  a  proposta,  falhar  ou  fraudar  na  execução  do contrato,  comportar-se  de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, suspensão temporária de participação em lici-
tação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02
(dois) anos, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002;

PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com a Administração,  por  prazo não superior a 02 (dois)
anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

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

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso.

PARÁGRAFO OITAVO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
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PARÁGRAFO NONO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos
reais e comprovados.

PARÁGRAFO DEZ -  O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega,
total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO DEZESSETE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

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

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

              O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da
contratada, assegurará ao contratante o direito de dá-lo por rescindido, sem prejuízo do disposto na
Cláusula Oitava,  por  ato unilateral  e escrito e sem que assista à contratada o direito a qualquer
indenização.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dar-se-á, também, a rescisão por acordo entre as partes.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá, ainda, ser rescindido o contrato em razão dos seguintes motivos:

a) não cumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de cláusulas contratuais, especifi-
cações ou prazos;

b) atraso no início ou interrupção do fornecimento dos produtos regularmente solicitados;

c) cometimento reiterado de faltas durante a execução do contrato, conforme advertências da Ad-
ministração;

d) outros compatíveis com o objeto deste procedimento, previstos na Lei de Licitações e Contratos.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos créditos
decorrentes da execução deste contrato, porventura existentes, até o limite dos prejuízos causados
ao contratante, sem prejuízo das sanções administrativas previstas.

CLÁUSULA  DEZ  – DA S   ALTERAÇÕES

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas
no art. 65 da Lei no 8.666/1993, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido
artigo.

CLÁUSULA ONZE – DA VINCULAÇÃO  DESTE    AJUSTE   AO    ATO   CONVOCATÓRIO    E    À    PROPOSTA     COMERCIAL 
APRESENTADA      PELA     CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório referente ao Pregão
nº XX/2021, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta no Processo Administrativo no
0005561-66.2021.6.02.8000.

CLÁUSULA DOZE – DO FORO 

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

CLÁUSULA TREZE - DA  PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma prevista
no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
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CLÁUSULA QUATORZE - DA S   DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as partes, e serão
objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.

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

Maceió, XX de XXXX de 2021.

Pelo TRE/AL:

Pela Contratada:
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INFORMAÇÃO Nº 6028 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de empresa
(s) especializada (s) para o fornecimento de combustíveis, gasolina comum e diesel
S/10, durante o pleito de 2022 no município de Maceió.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude da sugestão
contida no Despacho SEIC 0966249.

 

Na minuta não constam exigências de qualificação técnica e financeira, em
conformidade com o Termo de Referência. Caso seja julgada pertinente sua inclusão,
solicito a indicação dos termos em que tais exigências deverão ser incluídas.

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

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

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

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

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

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

 

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
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proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
 

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

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
24/11/2021, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 24/11/2021, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 24/11/2021, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 24/11/2021, às 19:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0978320 e o código CRC 19B82A48.

0005561-66.2021.6.02.8000 0978320v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2021.
À COFIN, para declarar, se for o caso, a

compatibilidade do valor estimado para a contratação
(doc. 0966249) com os valores programados na POA 2022 -
Pleitos Eleitorais, para a referida despesa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/11/2021, às 00:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0978639 e o código CRC C51C472B.

0005561-66.2021.6.02.8000 0978639v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.
À SGO.
 
Prezados,
 
Remeto os autos para que informe sobre a

compatibilidade a que se refere o Despacho retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 26/11/2021, às 12:43,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979830 e o código CRC C2D8230F.

0005561-66.2021.6.02.8000 0979830v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2021.
À COFIN/SAD,
 
1. Informamos que há compatibilidade orçamenária

entre o valor estimado para contratação de fornecimento de
combustíveis no município de Maceió-AL nas eleições 2022
(doc. 0966249  - R$39.256,00 ) e o valor previsto na proposta
orçamentária de 2022 (pleitos - R$48.491,00, doc. 0940474, fl
5), com potencial sobra de R$9.235,00, caso não haja
acréscimo ou contratação adicional para o mesmo objeto
(fornecimento de combustíveis em Pleitos).

2. Vez que esta contratação esta limitada ao
fornecimento no Município de Maceió, sugerimos consultar a
área competente se haverá outra contratação ou aditivo de
contratação para fornecimento de combustíveis nas cidades
do interior, de modo a fazermos a avaliação de forma mais
abrangente.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 01/12/2021, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 01/12/2021, às 18:24, 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
0980518 e o código CRC 734564B1.

0005561-66.2021.6.02.8000 0980518v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de dezembro de 2021.
Em atenção ao Despacho SGO 0980518, remeto os

autos à SAPEV, para prestar os esclarecimentos solicitados.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/12/2021, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0983695 e o código CRC 9BC0E2C7.

0005561-66.2021.6.02.8000 0983695v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de dezembro de 2021.
À 
SGO
 
Em atenção ao Despacho SGO 0980518, informo

que a contratação para fornecimento de combustíveis para o
pleito de 2022, è exclusiva para o Município de Maceió/AL.

 
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 04/12/2021, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0983708 e o código CRC F16C33B4.

0005561-66.2021.6.02.8000 0983708v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
À SAD e COFIN para ciência,
 
1. Confirmamos a compatibilidade orçamentária

para contratação de fornecimento de combustíveis no
município de Maceió-AL nas eleições 2022, tendo em vista a
confirmação da Unidade Gestora do gasto no doc 0983708.

2. Importante lembrar que há uma potencial sobra
de recursos (vide doc. 0980518) para remanejamentos ou
acréscimos a mesma contratação, se for o caso.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 06/12/2021, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 06/12/2021, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984221 e o código CRC 17B8B82A.

0005561-66.2021.6.02.8000 0984221v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
À SLC, para elaborar a minuta do edital e demais

providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/12/2021, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984270 e o código CRC 356CDA06.

0005561-66.2021.6.02.8000 0984270v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
À GSAD,
Em atendimento ao despacho GSAD (0978639),

encaminho manifestação da SGO (0984221) para ciência e
continuidade do feito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/12/2021, às 17:19, 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
0984301 e o código CRC 1408B413.

0005561-66.2021.6.02.8000 0984301v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2021.
À SAD,
Informando que a minuta de edital já consta nos

autos, evento SEI 0978318.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 07/12/2021, às 13:30, 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
0984853 e o código CRC 073C0DAA.
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DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2021.
À AJ-DG, para análise e aprovação da minuta do

edital, doc. 0978318.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/12/2021, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0985179 e o código CRC 742F0438.

0005561-66.2021.6.02.8000 0985179v1
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PROCESSO : 0005561-66.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1527 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
Trata-se de análise da minuta de edital de

licitação (0978318) na modalidade pregão, na
forma eletrônica, visando à contratação de empresa
para fornecimento de combustíveis, tudo de acordo com
requisição promovida pela secretaria de administração desta
corte, conforme o termo de referência (0927466),
devidamente aprovado pelo Secretáriod e Administração deste
TRE/AL (0953225).

 
Os combustíveis destinar-se-ão ao abastecimento de

veículos automotivos locados pelo Tribunal e aos
eventualmente cedidos à Justiça Eleitoral de Alagoas.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Com vista dos autos, a SEIC (0966249), seguindo a

instrução feita em 2018 para o mesmo objeto nos autos do
PA  0006297-26.2017.6.02.8000, bem como em 2020, buscou
na página da ANP - Agência Nacional de Petróleo, os últimos
resumos dos preços levantados em Maceió para gasolina e
diesel S10, referentes ao mês de outubro de 2021, conforme
eventos 0966249, cujas médias ficaram em R$ 6,188 o litro da
gasolina e em R$ 5,222 o litro do óleo diesel S10, o que
totalizaria R$34.034,00 (trinta e quatro mil e trinta e quatro
reais)  para a aquisição da gasolina prevista de 5.500 litros e
de R$5.222,00 (cinco mil, duzentos e vinte e dois reais) para
1.000 litros de diesel, no total global de R$39.256,00 (trinta e
nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais).

 
Sugeriu, então, aquela unidade, que a licitação

fosse realizada na modalidade pregão, na forma  eletrônica,
com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº 10.024/2019, com ampla participação de
interessados.

 
Há compatibilidade orçamentária para a

contratação, no valor de R$39.256,00 (trinta e nove mil,
duzentos e cinquenta e seis reais), conforme nos faz ver o
Despacho SGO 0984221.

 
Ato contínuo, foi juntada aos autos minuta de edital

de licitação (0978318) elaborada pela SLC, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO (MAIOR DESCONTO), objetivando
a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte.

 
Esse é o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

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

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

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

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

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns, tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram
devidamente observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
Da mesma forma, encontram-se dentro das

prescrições legais e regulamentares as normas de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, quanto aos critérios de desempate. 

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Segue lista de verificação exigida no Anexo I

da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, que
regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 
ANEXO I -  Atos administrativos e documentos

necessários à instrução da fase interna do procedimento
licitatório na modalidade pregão, no formato eletrônico.

 

ItemQuestionário
Sim
Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações? SIM 0953225

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública
que demanda a futura contratação? SIM 0927466

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

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

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

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

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

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

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

N/A  

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

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

N/A  

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

N/A  

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

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

N/A  

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

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

N/A  

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

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

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

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

SIM  0927466

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? SIM  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente? SIM
0953225

 

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0966249

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

SIM
 

 

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM 0966243 e 0966247

27 A Seção de Compras analisou os preços encontrados na pesquisa ou
submeteu ao exame da unidade demandante, conforme o caso? SIM  

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não implique em vínculo empregatício entre
o obreiro e a contratada)

28
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade cooperativa, em
face do valor estimado para o item da contratação?

NÃO0978318

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

SIM
 

 

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

SIM  

31

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

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

N/A  

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

NÃO  

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

SIM  

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

N/A  

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

N/A  

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

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

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

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

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

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

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece prazo razoável (não exíguo) para início da prestação de serviços? N/A  

44A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição dos prazos e modos para fornecimento de bens e/ou prestação dos serviços? SIM 0978318

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

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

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

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

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

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

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

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

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

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

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

54
Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

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

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

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

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

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

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

58
Consta a publicação do aviso de edital?

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

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05
 Próxima fase

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61Os autos do processo contêm documento indicativo da existência de recursos orçamentários para suportar a despesa? SIM0980518

62Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do processo contêm documento com estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000), conforme o caso? N/A 

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

 

 5. CONCLUSÃO
 
Tendo em conta toda a instrução efetivada e a

análise acima posta, nos termos do parágrafo único do art. 38,
da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a
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minuta (0978318) de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma  ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM (MAIOR DESCONTO), objetivando a contratação de
empresa para fornecimento de combustíveis, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração
desta Corte.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 21/12/2021, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993235 e o código CRC BB7257EA.

0005561-66.2021.6.02.8000 0993235v19
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 21 de dezembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, e especialmente o pronunciamento exarado pela
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer nº 1527/2021
(0993235), aprovando a nova Minuta de Edital do Pregão (0978318),
submeto o feito à superior consideração de Vossa Excelência para a
competente deliberação, com vistas a sugerir a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade PREGÃO, em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando
a contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/12/2021, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993297 e o código CRC 3B1BCB81.

0005561-66.2021.6.02.8000 0993297v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2021.
 
Cuidam os autos da contratação de empresa, sediada ou

com filial estabelecida nesta capital, para o fornecimento de
combustível durante o pleito de 2022, inciativa que segue os ditames
da Portaria Presidência nº 260/2021.

Após a detida análise do feito, contato, nele, o registro do
Termo de Referência, a contação dos preços médios e informação
sobre a compatibilidade orçamentária da contratação, exigências que
constam do artigo 4º, incisos II, III, V e VIII, da Res.-TRE/AL nº
15.787/2017.

A seguir, registrada, por ordem da Secretaria de
Administração (0984270), a Minuta de edital (0978318), vislumbro
também a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
cujo Parecer (0993255), ofertado com esteio no artigo 11 da já
referida Res.-TRE/AL nº 15.787/2017, e no artigo 47, inciso II, da
Res.-TRE/AL nº 15.904/2018, aprova os seus termos, o que viabiliza a
continuidade da tramitação do feito.

Tudo posto, aprovo os termos da minuta e, com base no
que aduz a Diretoria-Geral em encaminhamento (0993297), autorizo
a abertura da fase externa do certame, na modalidade PREGÃO, em
sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM
(MAIOR DESCONTO), de empresa especializada, sediada ou com
filial no Município de Maceió/AL, para o fornecimento de
combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM 2),
nesta capital durante o pleito de 2022, com destinação ao
abastecimento de veículos automotivos locados pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e aos eventualmente cedidos à Justiça
Eleitoral, sem o uso de cartões eletrônicos, conforme especificações
descritas neste edital e seus anexos.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para a
divulgação do instrumento convocatório, e demais providências que,
dizendo respeito ao objeto destes autos, sejam de sua alçada.
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Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/12/2021, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993440 e o código CRC B3EEA82D.
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DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2021.
À SLC, para publicar o aviso da licitação, na forma

autorizada pela Presidência, no Despacho AEP 0993440.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/12/2021, às 21:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993865 e o código CRC 2AAC24B2.
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DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2022.
À SAD,
Senhor Secretário,
Questiono, de ordem da Sra. Chefe desta Seção, se

será aberta a fase externa do certame antes do orçamento
2022.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 17/01/2022, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1000873 e o código CRC 210DB944.
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DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2022.
À COFIN, para reserva de crédito e posterior

devolução do feito à SLC, para providenciar a divulgação do
aviso de licitação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/01/2022, às 17:43, 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
1001103 e o código CRC 26570DE1.
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DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1001103).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/01/2022, 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
1001115 e o código CRC 1A35C47A.
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Chefe de Seção, em 03/02/2022, às 09:55, 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
1008147 e o código CRC CBC072F5.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 35 - RO 147

Observação:

Cotação no evento 0966249.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 03/02/2022, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1008148 e o código CRC 6586E4D2.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022 
 
PROCESSO Nº 0005561-66.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
– MAIOR DESCONTO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 21 de fevereiro de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e 
Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM (MAIOR DESCONTO), objetivando a contratação de 
empresa para fornecimento de combustíveis, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em consonância com o que faculta o art. 
191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e com suas posteriores 
alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis 
Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da 
União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem 
como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e 
seus anexos. 
 
1- DO OBJETO   
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada, sediada ou com 
filial no Município de Maceió/AL, para o fornecimento de combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo 
diesel S/10 (ITEM 2), no aludido Município durante o pleito de 2022, com destinação ao abastecimento de 
veículos automotivos locados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos eventualmente cedidos 
à Justiça Eleitoral, sem o uso de cartões eletrônicos, conforme especificações descritas neste edital e 
seus anexos. 
 
2 - DO LOCAL DE FORNECIMENTO DOS COMBUSTÍVEIS 
 
2.1. A Contratada (Posto de Abastecimento) deverá funcionar em local próximo ao edifício-sede 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida Aristeu de Andrade, no 377 - Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, bem como do Fórum Eleitoral da Capital, localizado na Avenida    
Fernandes Lima, no 3.487 - Gruta de Lourdes, CEP 57052-405, Maceió/AL, de forma que o 
deslocamento dos veículos a serem abastecidos, no sentido TRE - Empresa e Fórum Eleitoral - 
Empresa, não seja superior a 10km (dez quilômetros) de qualquer uma destas unidades. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - 
SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos 

limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 

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

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

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

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

liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 

exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica 

da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 

Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 

apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está 

em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição; 

Edital do PE nº 07/2022 (1009305)         SEI 0005561-66.2021.6.02.8000 / pg. 87



                                                                                        

 

 
                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 

2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     reserva 

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

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF 

e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação 

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

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
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5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 

SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

a) Percentual de desconto que incidirá sobre os preços médios mensais dos combustíveis 
praticados no município de Maceió, conforme apuração da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, publicada em seu sítio oficial entre o 
segundo e o quarto dia útil do mês seguinte ao do consumo; 

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação constante 

no Anexo I; 

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

sua apresentação. 
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6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 

pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 

públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada 

a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

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

licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do percentual 

consignado no registro. 

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto, que incidirá sobre os preços 
médios mensais do combustível ofertado, praticados no município de Maceió, 
conforme apuração da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis – ANP, publicada em seu sítio oficial entre o segundo e o quarto 
dia útil do mês seguinte ao do consumo. 

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

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de percentual superior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
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7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 

de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor 

da oferta de percentual de desconto mais alto  e os das ofertas com percentual  até dez por cento 

inferiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 

até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 

dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 

haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 

classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 

Gestão do Ministério da Economia; 

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

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do  maior desconto registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será maior desconto, conforme definido neste Edital e seus 

anexos. 
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7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 

de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

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

propostas empatadas. 

7.24.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 

preço/ maior desconto, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

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

licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 

caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados. 

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 

no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 

razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 
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8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor apresentar percentual de  desconto 

inferior ao desconto mínimo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

8.3.1. O desconto mínimo fixado será de 0% (zero por cento), tanto para o item 1 quanto para o 
item 2, e incidirá sobre os preços médios mensais do combustível praticado no 
município de Maceió, conforme apuração da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis – ANP, publicada em seu sítio oficial entre o segundo e o 
quarto dia útil do mês seguinte ao do consumo, e  de modo algum, vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de descontos superiores. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos 

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata. 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação 

da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no prazo 
de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, 
telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, 
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. A licitante deverá ser encaminhar, pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no prazo 

de 2 (duas) horas, Declaração de Sustentabilidade nos termos do Anexo IV. 

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

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

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

horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24. 

8.12  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 
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9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 

meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade 

fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no 

SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 

estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 

certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

inabilitação. 

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

 

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

aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 

tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 
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9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

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

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, 

ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade 

fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da 

execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado (a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 

uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
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9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 

vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 

ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

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

declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, assinada pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o percentual de desconto que incidirá sobre o preço médio do combustível divulgado pela 

Agência Nacional do Petróleo para a cidade de Maceió/AL. 
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10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  O percentual de desconto deverá ser expresso em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, 

que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

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

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

pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento 

da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
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14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 

da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos. 

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

certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante contrato, no 
qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, condições de 
execução em conformidade com este edital. 
 

15.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de Empenho respectiva, devendo 
confirmar o seu recebimento. 
 

15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de Empenho será 
exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser 
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
 

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

16 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
16.1. O prazo de vigência será contado da data da assinatura do termo contratual até 
31 de dezembro de 2022, 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. 
 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I  - Não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

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

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de multa 
de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

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

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por 
cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na 
hipótese de atraso injustificado, considerando-se como inexecução parcial, quando 
houver percentual de execução, ou total da obrigação, quando não houver percentual 
de execução; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a 
incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente do 
contrato; 
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d) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, caso convocado dentro do prazo de 
validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; 
 
17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s) será 
calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o caso, 
para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento 
das obrigações contratuais; 
 
17.9.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
17.10.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente poderá 
se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do 
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.11.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega, total 
ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em 
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de 
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de 
terceiro reconhecido pela Administração. 

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

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

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

 
17.14.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
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17.15.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para 
atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
17.16.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em 
especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.17.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de 
mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO 

 
18.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 
10 (dez) dias úteis, a contar do atesto da nota fiscal recebida pelo Gestor do Contrato; 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades eventualmente 
aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções 
e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que comprove 
a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, 
apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o 
contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados na 
Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados no Programa de Trabalho 
- Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 339030 (Material de 
Consumo). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

21.1. Emitir guias de abastecimento em conformidade com o modelo previamente aprovado; 

21.2 Enviar à contratada o modelo da guia de abastecimento aprovada pelo Tribunal, a relação de 
pessoas autorizadas a emiti-las e os respectivos cartões de autógrafos; 

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

21.4. Aprovar, no prazo de dois dias úteis, o demonstrativo dos abastecimentos realizados no mês 
anterior apresentado pela Contratada, nos termos do subitem 8.7 do Termo de Referência, 
respeitando-se o prazo de apuração dos preços médios prevista no subitem 11.1, do Termo de 
Referência – Anexo I; 

21.5. Informar à Contratada os preços médios apurados na forma do subitem 11.1 do Termo de 
Referência, juntamente com a aprovação do demonstrativo dos abastecimentos realizados, previsto 
no subitem 9.4, do Termo de Referência – Anexo I; 

21.6. Atestar a nota fiscal apresentada pela Contratada nos termos do subitem 8.8 do Termo de 
Referência – Anexo I, no prazo de 01 (um) dia útil; 

21.7. Realizar o pagamento devido à Contratada no prazo e forma previstos no item 18 deste Edital; 

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

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

22.1. Somente aceitar guias de abastecimento de modelos previamente aprovados, em original, 
devidamente assinados por pessoas autorizadas, após a confrontação das assinaturas com as do 
cartão de autógrafo que será fornecido pela Seção de Administração de Prédios e Veículos do Tribunal 
– SAPEV; 

22.2. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Tribunal ou a terceiros, por ação ou omissão 
do seu pessoal durante a entrega do objeto; 

22.3. Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer 
serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência por força 
maior; 

22.4. Repassar o percentual de desconto de preço promocional eventualmente praticado; 

22.5. 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; 

22.6. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
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22.7. Apresentar mensalmente, até o segundo dia útil do mês subsequente ao do consumo, 
demonstrativo dos abastecimentos realizados, em litros e por produto, para aprovação da Gestão 
Contratual; 

22.8. Apresentar mensalmente, até o segundo dia útil após a realização da prescrição do subitem 21.4 
deste Edital, nota fiscal com as despesas calculadas nas condições do Termo de Referência – Anexo I; 

22.8. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificações 
técnicas exigidas pelo CONTRATANTE. 

  
23 - DA SUSTENTABILIDADE 

 

23.1.  A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das 
exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração. 

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

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

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

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

 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
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24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo 
o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, 
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 
10.024/2019 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e Contratos, 
no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites 
www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 
24.15.   Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para 
dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas 
administrativamente. 
 

Maceió/AL, 07 de fevereiro de 2022. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de uma ou mais empresas especializadas, sediadas ou com filial no município de 
Maceió – AL, para o fornecimento de combustíveis, gasolina comum e diesel S/10, neste município, 
durante o pleito de 2022. 

1.2. Os combustíveis destinar-se-ão ao abastecimento de veículos automotivos locados pelo Tribunal e 
aos eventualmente cedidos à Justiça Eleitoral de Alagoas, durante o período eleitoral, sem o uso de 
cartões eletrônicos. 

1.3. Os veículos acima descritos serão abastecidos no município de Maceió – AL para atender 
deslocamentos em todo o Estado. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A contratação pretendida se justifica, pois agilizará a utilização dos veículos locados ou 
cedidos a este Tribunal, reduzindo, sobremaneira, a necessidade de abertura de contas de 
suprimento de fundos com essa finalidade. 
 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS 
 

Item Produto Medida 
Quantidade estimada de 

consumo 

1 Gasolina Comum Litro 5500 

2 Diesel S10 Litro 1000 

 

4. QUANTITATIVO DE VEÍCULOS A SEREM LOCADOS E REQUISITADOS AO TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

4.1. Tomando-se por base experiências de processos eleitorais anteriores, estima-se 
que os veículos locados e requisitados perfaçam o quantitativo de 30 (trinta) veículos. 
 

5. DA CONDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

5.1  A contratação poderá ser realizada com uma ou duas empresas especializadas no 
fornecimento de com de combustíveis, devendo-se licitar os itens de forma independente. 
 
5.2  A(s) Contratada(s) deverá(ão) funcionar em local(is) próximo(s) ao edifício-sede do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade nº 377 Farol, 
bem como do Fórum Eleitoral da Capital, localizado à Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de 
Lourdes, ambos nesta capital, de forma que o deslocamento dos veículos a serem 
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abastecidos,  no  sentido  TRE/Sede  –  Empresa  e  Fórum  Eleitoral  -  Empresa, não seja 
superior a 10 (dez) quilômetros de qualquer uma destas unidades. 
 

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO 
6.1. A execução do contrato 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 ABASTECIMENTO 
7.1 Os veículos serão abastecidos junto à futura contratada, a qualquer hora do dia ou da 
noite, inclusive nos finais de semana e feriados, a fim de não comprometer a realização dos 
serviços do Tribunal. 
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1. Somente aceitar guias de abastecimento de modelos previamente aprovados, em original, 
devidamente assinados por pessoas autorizadas, após a confrontação das assinaturas com as do 
cartão de autógrafo que será fornecido pela Seção de Administração de Prédios e Veículos do 
Tribunal – SAPEV; 

8.2. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Tribunal ou a terceiros, por ação ou 
omissão do seu pessoal durante a entrega do objeto; 

8.3. Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer 
serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação, salvo ocorrência por força 
maior; 

8.4. Repassar o percentual de desconto de preço promocional eventualmente praticado; 

8.5. 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; 

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

8.7. Apresentar mensalmente, até o segundo dia útil do mês subsequente ao do consumo, 
demonstrativo dos abastecimentos realizados, em litros e por produto, para aprovação da Gestão 
Contratual; 

8.8. Apresentar mensalmente, até o segundo dia útil após a realização da prescrição do subitem 9.4, 
nota fiscal com as despesas calculadas nas condições deste Termo de Referência; 

8.9. Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificações 
técnicas exigidas pelo CONTRATANTE. 

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
9.1. Emitir guias de abastecimento em conformidade com o modelo previamente aprovado; 

9.2. Enviar à contratada o modelo da guia de abastecimento aprovada pelo Tribunal, a relação de 
pessoas autorizadas a emiti-las e os respectivos cartões de autógrafos; 
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9.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será designado como 
Gestor; 

9.4. Aprovar, no prazo de dois dias úteis, o demonstrativo dos abastecimentos realizados no mês 
anterior apresentado pela Contratada, nos termos do subitem 8.7, respeitando-se o prazo de 
apuração dos preços médios prevista no subitem 11.1; 

9.5. Informar à Contratada os preços médios apurados na forma do subitem 11.1, juntamente com a 
aprovação do demonstrativo dos abastecimentos realizados, previsto no subitem 9.4; 

9.6. Atestar a nota fiscal apresentada pela Contratada nos termos do subitem 8.8 no prazo de 01 
(um) dia útil; 

9.7. Realizar o pagamento devido à Contratada no prazo e forma previstos no item 10; 

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

 

10. DO PAGAMENTO 
10.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 
10 (dez) dias úteis, a contar do atesto da nota fiscal recebida pelo Gestor do Contrato; 

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

10.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

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

10.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que comprove 
tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da 
Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do pagamento não 
incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

 
 

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

11.1 O critério de escolha da melhor oferta será o maior desconto sobre os preços médios mensais dos 
combustíveis praticados no município de Maceió, conforme apuração da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, publicada em seu sítio oficial entre o segundo e o quarto dia útil 
do mês seguinte ao do consumo. 

 

12. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

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

12.1.1. 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; 

12.1.2. multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), 
sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de atraso 
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injustificado, considerando-se como inexecução parcial, quando houver percentual de execução, ou 
total da obrigação, quando não houver percentual de execução; 

12.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a incidir sobre o 
valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente do contrato; 

12.1.4. impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, 
descredenciamento no SICAF, ou nos sistema de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, caso convocado dentro do prazo de validade da proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 
02 (dois) anos, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; 

12.2. 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; 

12.3. 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; 

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

 
13. DA SUSTENTABILIDADE 

13.1. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das 
exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração. 

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

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

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

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

 
14. DA VIGÊNCIA 
14.1. O prazo de vigência será contado da data da assinatura do termo contratual até 
31 de dezembro de 2022, 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, 06 de agosto de 2021. 
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Fernando Antônio Pimentel de Barros 

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
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PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

         Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  

Site internet  
 
        Dados do Representante da Empresa: 

Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 
        Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
       Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

       Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
 
 
 

                       ANEXO III 
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                             Processo nº 0005561-66.2021.6.02.8000  

                            CONTRATO Nº XX/2022 

                             MINUTA 

Contrato de fornecimento de 
combustíveis, gasolina comum e óleo 
diesel S/10, que entre si celebram a 
União, por intermédio do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, e 
a empresa XXXX. 

 

 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 
57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, 
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no 
CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa XXXX, inscrita no 
CNPJ sob o n° XXXX, situada à XXXX, neste ato representada por XXXX, doravante designada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, 
GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S/10, com fulcro na Lei n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019, 
e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93. Aplica-se, também, a Resolução do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de combustíveis – 5.500 (cinco 
mil e quinhentos) litros de gasolina comum e 1.000 (um mil) litros de óleo diesel S/10, durante o 
pleito de 2022, de acordo com as especificações do Termo de Referência - Anexo I do Pregão nº 
07/2022. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os combustíveis destinar-se-ão ao abastecimento de veículos automotivos 
pertencentes à frota do Tribunal e os eventualmente locados e/ou cedidos à Justiça Eleitoral de 
Alagoas, durante o período eleitoral de 2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO E DE SUA EXECUÇÃO 

 

O fornecimento objeto do presente contrato será prestado pela Contratada, de forma 
gradual no decorrer do período eleitoral de 2022. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – O fornecimento dar-se-á a partir da assinatura deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO DESCONTO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
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O valor a ser pago pelos combustíveis fornecidos será o preço médio mensal do 
combustível praticado no município de Maceió, conforme apuração da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, publicada em seu sítio oficial entre o 
segundo e o quarto dia útil do mês seguinte ao do consumo, com a incidência do desconto 
de XX% (XXXX) ofertado no Pregão Eletrônico nº 07/2022. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O desconto ofertado será fixo e irreajustável. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços de mercado, promocionais ou não, deverão ser aplicados ao 
presente contrato, desde que inferiores aos acordados pelas partes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nota fiscal deverá discriminar o tipo do combustível e as respectivas 
quantidades de litros fornecidos. 

PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 

PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

PARÁGRAFO SEXTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção conforme a legislação de regência, para que sobre o valor do 
pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

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

EM = I x N x VP, 
Onde: 

 

EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

 

I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644 

                       365                        365 

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

CLÁUSULA QUARTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO  
 

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados nos 
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Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES no 167864 (Pleitos Eleitorais), 
Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo), no valor de R$ XX (XXXX). 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, observadas as disposições legais e 
convencionais, obriga-se a: 

 

a) Emitir guias de abastecimento em conformidade com o modelo previamente 
aprovado; 
 

b) Enviar à Contratada o modelo da guia de abastecimento aprovada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a relação de pessoas autorizadas a emiti-las e os respectivos 
cartões de autógrafos; 
 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
público que será designado como Gestor; 
 
d) Aprovar, no prazo de dois dias úteis, o demonstrativo dos abastecimentos 
realizados no mês anterior apresentado pela Contratada, nos termos do subitem 8.7 do Termo de 
Referência, respeitando-se o prazo de apuração dos preços médios prevista no subitem 11.1, do 
Termo de Referência – Anexo I.   
 

e) Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a 
partir do recebimento da nota fiscal; 
 

f) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada na execução 
do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e 
 

g) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela 
Contratada. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A Contratada obriga-se a: 

 

a) Somente aceitar guias de abastecimento de modelos previamente 
aprovados, em original, devidamente assinados por pessoas autorizadas, após a confrontação 
das assinaturas com as do cartão de autógrafo que será fornecido pela Seção de Administração 
de Prédios e Veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – SAPEV; 
 

b) Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas ou terceiros, por ação ou omissão do seu pessoal durante a entrega do objeto; 
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c) Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que 
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24h (vinte e quatro horas), a contar da 
solicitação, salvo ocorrência por força maior; 
 

d) Repassar o percentual de desconto de preço promocional eventualmente 
praticado; 
 

e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1o, da Lei no 8.666/1993; 
 

f) Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
 
g) Apresentar mensalmente, até o segundo dia útil do mês subsequente ao 
do consumo, demonstrativo dos abastecimentos realizados, em litros e por produto, para a 
aprovação da gestão contratual; 
 
h) Apresentar mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao do 
consumo, nota fiscal com as despesas calculadas nos termos deste contrato; 
 

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação 
e qualificações técnicas exigidas pelo Contratante; 
 

j) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços; 
 

k) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sendo considerados 
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço eletrônico indicado; 
 

l) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal do Brasil, Dívida 
Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 

m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto licitado; e 
 

n) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar 
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a veiculação de publicidade, vinculativa ou não, 
acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA  
 

O contrato de fornecimento terá vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de 
dezembro de 2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

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

I  - Não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

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

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
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a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por 
cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na 
hipótese de atraso injustificado, considerando-se como inexecução parcial, quando 
houver percentual de execução, ou total da obrigação, quando não houver percentual 
de execução; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a 
incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente do 
contrato; 

d) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, descredenciamento no SICAF, ou nos sistema de cadastramento de 
fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, caso convocado dentro do prazo de 
validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; 
 

PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe 
o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO NONO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos 
reais e comprovados. 

 
PARÁGRAFO DEZ -   O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega, 
total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em 
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de 
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ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de 
terceiro reconhecido pela Administração. 

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

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

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

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

 
PARÁGRAFO QUINZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para 
atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de 
Alagoas. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE -  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO  

              O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da 
contratada, assegurará ao contratante o direito de dá-lo por rescindido, sem prejuízo do disposto na 
Cláusula Oitava, por ato unilateral e escrito e sem que assista à contratada o direito a qualquer 
indenização. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dar-se-á, também, a rescisão por acordo entre as partes. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá, ainda, ser rescindido o contrato em razão dos seguintes motivos: 
 

a) não cumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos; 
 

Edital do PE nº 07/2022 (1009305)         SEI 0005561-66.2021.6.02.8000 / pg. 119



                                                                                        

 

 
                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

b) atraso no início ou interrupção do fornecimento dos produtos regularmente solicitados; 
 

c) cometimento reiterado de faltas durante a execução do contrato, conforme advertências da 
Administração; 
 

d) outros compatíveis com o objeto deste procedimento, previstos na Lei de Licitações e Contratos. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes da execução deste contrato, porventura existentes, até o limite dos prejuízos causados 
ao contratante, sem prejuízo das sanções administrativas previstas. 

 

CLÁUSULA  DEZ  – DA S   ALTERAÇÕES  
 

  O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 
no art. 65 da Lei no 8.666/1993, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido 
artigo. 

 

CLÁUSULA ONZE – DA VINCULAÇÃO  DESTE    AJUSTE   AO    ATO   CONVOCATÓRIO    E    À    PROPOSTA     COMERCIAL 
APRESENTADA      PELA     CONTRATADA 
 

  Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório referente ao Pregão 
nº XX/2021, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta no Processo Administrativo no 
0005561-66.2021.6.02.8000. 

CLÁUSULA DOZE – DO FORO   
 

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

CLÁUSULA TREZE - DA  PUBLICAÇÃO  
 

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

 

CLÁUSULA QUATORZE - DA S   DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

  Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as partes, e serão 
objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber. 

  E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato lavrado 
em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo identificadas: 
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Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 

Pelo TRE/AL: 

 

 

Pela Contratada: 
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Nº 27, terça-feira, 8 de fevereiro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0005561-66.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada,
sediada ou com filial no Município de Maceió/AL, para o fornecimento de combustíveis,
gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM 2), no aludido Município durante o
pleito de 2022, com destinação ao abastecimento de veículos automotivos locados pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos eventualmente cedidos à Justiça Eleitoral, sem
o uso de cartões eletrônicos, conforme especificações descritas no edital e seus anexos. .
Total de Itens Licitados: 2. Edital: 08/02/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00007-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 08/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 21/02/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 07/02/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO Nº 1/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
21/01/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços terceirizados de 3 (três) postos de trabalho com dedicação exclusiva
de arquivista, técnico em edificações e engenheiro eletricista para a sede do Tribunal
Regional Eleitoral do Amapá.

LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS
Pregoeira

(SIDEC - 07/02/2022) 070029-00001-2022NE000063

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 152º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa ao reequilíbrio contratual dos itens contidos na
planilha em anexo, os quais compõem a planilha orçamentária do contrato. O teto máximo
para a concessão do reequilíbrio será de R$ 317.775,89 (trezentos e dezessete mil,
setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), condicionado à comprovação
efetiva dos custos extras referentes aos itens que sofreram reequilíbrio por meio da
apresentação da nota fiscal e do respectivo pagamento pela contratada. Fundamento: no
art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e nas decisões contidas
nos Processos PAD n.º 20.348/2021. Assina, pelo TRE, Desembargador Inácio de Alencar
Cortez Neto, Presidente. DATA: 03/02/2022

DIRETORIA-GERAL
AVISO DE REGISTROS DE PREÇOS

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna público o preço registrado
na ARP n.º 1/2022, cujo objeto é o registro de preços para a eventual contratação de
prestação de serviços de cerimonial em eventos e correlatos-de fornecimento de Mestre
de Cerimônias e de até dez recepcionistas, por evento, em âmbito estadual, de acordo com
as especificações que constam no Anexo II deste Instrumento. Contratadas: CHRISTIANE
VIEIRA RODRIGUES LEAL EIRELI, CNPJ: 09.149.100/0001-59, Valor unitário: item 1: R$
700,00, item 2: R$1.080,00; CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO APRENDIZAGEM E
MUDANÇA, CNPJ: 14.382.662/0001-88, Valor unitário: item 3: R$ 120,00 e item 4: 185,00.
Fundamento: art. 15 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, Lei n.º10.520/02, bem como no
Decreto Federal n.º 7.892/13, Processo PAD n.º 12.112/2021. Assinam: Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE-CE e pelas contratadas, seus respectivos representantes. Data:
27/01/2022.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

R E T I F I C AÇ ÃO

Espécie: No extrato de publicação do 2º Termo Aditivo ao Contrato N.º
285/2020, constante no DOU de Número 21, Fls 136, do dia 31/01/2022, onde se lê: "Data:
28/01/2021!", leia-se: "Data 28/01/2022." Assina: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do
TRE/CE. Processo n.º 20351/2021. Data: 07/02/2022. Coordenadoria de Licitações e
Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Constitui objeto do presente termo a repactuação dos preços contratados em razão do
termo aditivo à convenção coletiva de trabalho 2020/2021 do sinduscon-df (reg. Mte:
df000415/2020)..

(COMPRASNET 4.0 - 07/02/2022).'

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 070015 - TRE-ES

Número do Contrato: 19/2019.
Nº Processo: 00009.325220/1960-88.
Pregão. Nº 27/2019. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO S A N T O.
Contratado: 76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Objeto:
Prorrogação por 06 meses e inclusão no contrato das obrigações das partes relativas
à lei nº 13.709/2018 - lei geral de proteção de dados pessoais (lgpd). Vigência:
01/07/2019 a 31/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 23.158,56. Data de
Assinatura: 07/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/02/2022).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n.º 01/2022. Processo nº 0011194-62.2021.6.27.8000 -
TRE/MA. Objeto: Fornecimento de água e serviço de esgoto a diversos prédios da capital
e interior do Estado do Maranhão, a cargo da Justiça Eleitoral durante o ano de 2022.
Contratado(a): COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA. Valor
Estimado de R$ 167.134,05 (cento e sessenta e sete mil, cento e trinta e quatro reais e
cinco centavos). Fundamento Legal: Arts. 25, caput, c/c o 26, incisos II e III da Lei 8.666/93
e alterações posteriores. Data: 04/02/2022. Ratificação: DES. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO
DOS ANJOS, Presidente do TRE/MA.

S EC R E T A R I A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto termo aditivo ao Contrato nº. 02/2018, referente à prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, nos equipamentos que
compõem os Consultórios Médico e Odontológico da Seção de Assistência Médico-
Odontológica Ambulatorial - SEMED do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (SEI nº
0016937-87.2020.6.27.8000). Contratante: A União, representada pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão. Contratada: INFINYT COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕ ES
LTDA., (CNPJ nº. 13.751.395/0001-06). Objeto do aditivo: Prorrogação do prazo de vigência
do contrato. Fica prorrogado por 12 (doze) meses, com início em 21/02/2022 e término em
20/02/2023. Data de assinatura do último signatário: 05/02/2022. Signatários: Des. José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, Presidente do TRE/MA e o Sr. Alessandro Gomes de Alencar,
Representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 - UASG 70022

Nº Processo: 03557.2021-3. Objeto: Licenciamento, assinaturas de softwares e
sites de conteúdo gráfico de softwares. 7 (sete) itens. Total de Itens Licitados: 7. Edital:
08/02/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Hist. Rubens de Mendonca, 4750 - Bosque
da Saude, - Cuiabá/MT ou https://www.gov.br/compras/edital/70022-5-00006-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 08/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 08/03/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

MAKSEN AUGUSTO DO NASCIMENTO
Pregoeiro

(SIASGnet - 04/02/2022) 70022-00001-2022NE000050

SECRETARIA DE INFORMÁTICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao TCT Nº 0285-2019 - SEI Nº 00404.2022-1. PARTÍCIPES: O
Estado de Mato Grosso por Intermédio da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC e o
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso - TRE-MT. OBJETO: Prorrogar a vigência do
Termo de Cooperação, por mais 24 meses, passando de 08/07/2022 para 07/07/2024.
SIGNATÁRIOS: pela SEDUC, Alan Resende Porto, Secretário de Estado de Educação e pelo
TRE-MT, Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO

Proc. SEI n. 0004969-43.2021.6.12.8000 -DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fundamento no inciso II
do art.24 da Lei 8.666/93.
Nota de Empenho 2022NE000099 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, TINTAS,
CHAVES,ETC..ND: 339030, sendo 60 carimbos pequenos, no valor de 18 reais cada um, 19
carimbos médios no valor de 20 reais, 2 carimbos de madeira grande no valor de 20 reais, 07
carimbos de plástico no valor de 30 reais, 60 confecções de cópia de chaves de portas no valor
de 15 reais, 12 confecções de cópias de chaves no valor de 10 reais, 12 confecções de cópias de
chaves de gavetas, 10confecções de cópias de chaves sem modelo no valor de no valor de
39,00, 06 controles remoto para portão eletrônico no valor de 80 reias, valor total: R$ 3.600,00.
Contratada: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA. CNPJ: 01.088.055/0001-68

Nota de Empenho 2022NE000100 - OBJETO: SERVIÇOS DE TROCAS DE FECHADURAS,
ABERTURA DE CADEADOS, CONSERTO DE FECHADURAS E AFINS, FORNECIMENTO DE TROCA DE
SEGREDO DE FECHADURAS, ETC.. ND: 339039, valor total: R$ 1.815,00 Contratada: SOBRAL-
CHAVES E CARIMBOS LTDA. CNPJ: 01.088.055/0001-68

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO Nº 3/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
28/01/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação dos serviços de transporte de pessoas
e objetos, a ser executado de forma indireta e contínua, com alocação exclusiva de mão de
obra de motoristas, para preenchimento de 24 (vinte e quatro) postos de trabalho
diurnos.

RAFAEL GUSTAVO SILVA RESENDE
Pregoeiro

(SIDEC - 07/02/2022) 070014-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2022 - UASG 070004 - TRE/PA

Nº Processo: 0011376-11.2021.6.14.8000.
Pregão Nº 33/2021. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA.
Contratado: 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI. Objeto: A aquisição de bombas d'água, de acordo
com as características mínimas descritas no anexo i - termo de referência do edital do pregão eletrônico
nº 33/2021..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 07/02/2022 a 08/04/2022. Valor Total: R$
4.528,32. Data de Assinatura: 07/02/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/02/2022).
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2022.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 08/02/2022, às 08:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1009845 e o código CRC 40A1ABD4.

0005561-66.2021.6.02.8000 1009845v1
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21/02/22, 17:19 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/chat_pregoeiro.asp?coduasg=70011&nomUasg=TRIBUNAL+REGIONAL+ELEITORAL+DE+AL… 1/1

UASG:  70011 - TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS
Pregão nº: 72022 
Modo de Disputa: Aberto/Fechado 
Fornecedores Conectados: 1

Pregoeiro fala:
(21/02/2022 17:18:09)

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Um momento

Fornecedor fala:
(21/02/2022 17:15:58)

Posso tirar uma dúvida? O preço de referencia do seu estimado, já não
se encontra dentro da média da ANP atual certo? Este valor hoje, não
cobre o custo. Eu posso até deixar neste valor, e continuar oferecendo
o desconto percentual, agora, preciso saber, se as proximas médias da
anp em Maceió serão atualizadas, afim de que não tenhamos prejuízo.
entende?

Pregoeiro fala:
(21/02/2022 17 15 01)

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Boa tarde.

 

- Ao selecionar "todos", a mensagem enviada será vista por t
  sem direito a resposta ( * ).
- Ao selecionar um fornecedor específico, a mensagem envia
fornecedor selecionado, terá direiro à resposta. 
- Ao selecionar outro fornecedor para troca de mensagem, o 
terá o chat fechado para resposta.

Fornecedor: Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI

Mensagem:

 Caracteres restantes: 360

Enviar Mensagem  Ver todas as mensagens  Fech
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
Senhor Chefe da SAPEV,
 
A empresa Auto Posto Confiança Eireli,

participante do Pregão Eletrônico n.º 07/2022, efetuou o
lance/desconto de 0,0100% durante a sessão eletrônica,
entrentanto, quando do envio da sua proposta final, evento
1017088, mencionou o valor de R$ 38.995,00; valor esse
acima do estimado por esta Adminstração, que é
de R$ 34.034,00. Fizemos o questionamento devido e a
supracitada empresa solicita os esclarecimentos contidos no
evento 1017012, razão pela qual, solicito a análise técnica do
apresentado pela empresa no chat de conversação.

 
Informo, outrossim, que a sessão eletrônica

encontra-se suspensa, retornando, amanhã, dia 22/02/2022, às
16:00 horas.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 21/02/2022, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017091 e o código CRC 77BFECEC.

0005561-66.2021.6.02.8000 1017091v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
Ao Pregoeiro
 
Senhor Pregoeiro,
 

Considerando o que dispõe o item 11.1, in
verbis, do TR "11.1 O critério de escolha da
melhor oferta será o maior desconto sobre os
preços médios mensais dos combustíveis
praticados no município de Maceió, conforme
apuração da Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP,
publicada em seu sítio oficial entre o segundo
e o quarto dia útil do mês seguinte ao do
consumo", evento 0927466, razão pela qual o
preço a ser pago ao licitante vencedor do
certame, será o apurado por ocasião do
pagamento, no prazo assinalado no destacado
item.

No tocante ao valor ofertado superar o limite
orçado pela administração, insere-se na possibilidade de
negociação.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 21/02/2022, 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
1017128 e o código CRC 376F0E5A.

0005561-66.2021.6.02.8000 1017128v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2022.
Senhor Chefe da SAPEV,
 
Solicito a análise técnica da proposta da empresa Auto

Posto Confiança Eireli, participante do Pregão Eletrônico n.º
07/2022, conforme o evento 1022490, referente aos itens 01 e 02.

 
Informo, outrossim, que a sessão eletrônica encontra-se

suspensa, retornando, amanhã, dia 08/03/2022, às 14:00 horas.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 07/03/2022, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1022578 e o código CRC EF85601E.

0005561-66.2021.6.02.8000 1022578v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2022.
Senhor Pregoeiro,
 
Diante do Despacho PREG (1022578), conforme

proposta da empresa evento (1022490), atendem as
especificações exigidas no Termo de Referência evento
(0927466).

 
Atenciosamente,
 
 Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da SAPEV

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 07/03/2022, às 20:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1022685 e o código CRC 34971931.

0005561-66.2021.6.02.8000 1022685v1
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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: 20.528.778/0001-85 DUNS®: 944848334
Razão Social: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI
Nome Fantasia: AUTO POSTO CONFIANCA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/12/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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

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

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 12/06/2022
FGTS 23/03/2022
Trabalhista Validade: 17/06/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/01/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 11/01/2021 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2021 (*)Validade:

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

Emitido em: 08/03/2022 13:06 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 12:48:58 do dia 20/01/2022

Código de controle da certidão: 8836-6F08-A3E1-4B01

Certidão fornecida para o CNPJ: 20.528.778/0001-85

Válida até 21/03/2022

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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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: 08/03/2022 12:20:54 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI 
CNPJ: 20.528.778/0001-85 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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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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 08/03/2022  0003282815 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   003282815  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 AUTO   POSTO   CONFIANÇA   EIRELI,   residente   na   Rua   Desembargador   Almeida   Guimarães,   175,   CEP: 
 57130-160, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 20.528.778/0001-85 ************************************************ 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, terça-feira, 8 de março de 2022 às 12h38min. 

                      0003282815 
 PEDIDO N°:  
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Nome Empresarial: AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELI - EPP

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

NIRE:
27600188836

CNPJ: 
20528778000185

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada (de Natureza Empresária)

Último Arquivamento
Data: 30/08/2019

Número:

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: ALC1900481619

Arquivamentos solicitado:

Número: Data: Ato:

20180069977 13/04/2018 ALTERAÇÃO

20160122660 07/07/2016 ALTERAÇÃO

27600188836 30/06/2014 ATO CONSTITUTIVO

20140146164 30/06/2014 ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/12/2019, às 09:16:25 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.facilita.al.gov.br, com o código QB1GAFML.

Edvaldo Maiorano de Lima

Secretário Geral

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEDETUR
Junta Comercial do Estado de Alagoas

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

ALC1900481619
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CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 09:16 SOB Nº 20180069977.
PROTOCOLO: 180069977 DE 10/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801350323. NIRE: 27600188836.
AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELI - EPP

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 13/04/2018
         www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoE
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CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2018 09:16 SOB Nº 20180069977.
PROTOCOLO: 180069977 DE 10/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801350323. NIRE: 27600188836.
AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELI - EPP

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 13/04/2018
         www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoE
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoE
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11801350323. NIRE: 27600188836.
AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELI - EPP

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 13/04/2018
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Anexo REGISTRO COMERCIAL (1023074)         SEI 0005561-66.2021.6.02.8000 / pg. 149



                                                              
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificaçãoE
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2016 13:34 SOB Nº 20160122660.
PROTOCOLO: 160122660 DE 30/06/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601028669. NIRE: 27600188836.
AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELI - EPP

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 07/07/2016
         www.facilita.al.gov.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: VALERIA MARIA DE LIMA MACEDO 
 
CPF/CNPJ: 223.194.254-20 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 12:18:08 do dia 08/03/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: UQD0080322121808 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/03/2022 às 12:19) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 223.194.254-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6227.740B.0ACB.B779 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 08/03/2022 as 12:19:39 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.528.778/0001-85
Certidão nº: 7754332/2022
Expedição: 08/03/2022, às 12:22:02
Validade: 04/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.528.778/0001-85, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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08/03/22, 12:24 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 20.528.778/0001-85
Razão Social:AUTO POSTO CONFIANCA EIRELLI EPP
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LAMENHA FILHO 1880 / FEITOSA / MACEIO / AL /

57043-000

 
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:22/02/2022 a 23/03/2022 
 
Certificação Número: 2022022202554358973508

Informação obtida em 08/03/2022 12:24:13

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

Voltar Imprimir
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08/03/22, 12:23

1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
20.528.778/0001-85
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
30/06/2014 

 
NOME EMPRESARIAL 
AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
AUTO POSTO CONFIANCA 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
AV GOVERNADOR LAMENHA FILHO 

NÚMERO 
1880 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
57.043-000 

BAIRRO/DISTRITO 
FEITOSA 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
TELEFONE 
(82) 3328-6434 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
30/06/2014 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/03/2022 às 12:22:59 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas

Contribuinte

CNPJ: 20.528.778/0001-85 Inscrição Estadual: 24409322-9 Início da Atividade: 02/07/2014

Razão Social: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - EPP

Nome de Fantasia: AUTO POSTO CONFIANCA

Logradouro: AV  GOVERNADOR LAMENHA FILHO Número: 1880

Complemento: Bairro: FEITOSA

CEP: 57043000 Município: MACEIO UF: AL

Telefone: (82) 33286434

Atividade(s) Econômica(s):

DescriçãoCNAE

4520005 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

4731800 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

4732600 Comércio varejista de lubrificantes

4729602 Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;

Regime(s) Especial(ais):

Não possui regime especial cadastrado.

Observações:
Situação Cadastral: ATIVO
Não optante pelo Simples Nacional
Início da obrigatoriedade ao SPED-EFD: 07/2014

Situação cadastral atual: Habilitado Endereço Eletrônico:
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
6088275       23/12/2021 23/12/2021 23/03/2022

Dados básicos:
CNPJ : 20.528.778/0001-85

Razão Social : AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELI

Nome fantasia : AUTO POSTO CONFIANÇA

Data de abertura : 30/06/2014

Endereço:
logradouro: RUA GOVERNADOR LAMENHA FILHO

N.º: 1880 Complemento:

Bairro: FEITOSA Município: MACEIO

CEP: 57043-000 UF: AL

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
18-6 Comércio de combustíveis e derivados de petróleo

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação 1NX3I3YXBAINSYEE

IBAMA - CTF/APP 23/12/2021 - 10:47:03
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ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Razão Social: AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELI - EPP

CNPJ: 20.528.778/0001-85

Atividade Principal (CNAE) 4731-8/00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
(Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes (Exerce no endereço),
4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência (Exerce no endereço), 4520-0/05 -
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (Exerce no endereço)

Município: Maceió Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LAMENHA FILHO, 1880, FEITOSA,

CEP: 57043000

Local e data: Maceió, quarta, 23 de outubro de 2019

 

Observação

Código de Autenticidade: 19N3E3XCMQ

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ISMAR ALVES MALTA NETO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento
empresarial

Número 7042

ROSA MARIA BARROS TENORIO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE

MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E
MEIO AMBIENTE
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CERTIFICADO DE POSTO REVENDEDOR

Razão Social : AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI

CNPJ : 20.528.778/0001-85

Número de Autorização : PR/AL0178473

Número Despacho : ANP Nº 1.535

Data da Publicação : 27/12/2016

Endereço : AVENIDA GOVERNADOR LAMENHA FILHO - 1880 -
FEITOSA - MACEIO - AL

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 8⁰, inciso XV da Lei n⁰ 9.478, de 06 de agosto de 1997, certifica que,
nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, a
exercer a atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos, nos termos da
Resolução ANP n⁰ 41, de 06 de novembro de 2013.

Emitido às 16:33:07 horas do dia 11/11/2021 (data e horário de brasília).

Código de controle do certificado: 3325709494CFCFDA

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre
certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado deverão ser
verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br

CERTIFICADO DE POSTO REVENDEDOR http://app.anp.gov.br/anp-cpl-web/public/simp/consulta-postos/certific...

1 of 1 11/11/2021 16:33
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O Instituto do Meio Ambiente do Estado do Alagoas - IMA/AL  expede a presente Licença de Operação Nº
2021.11051143447.EXP.LON, que renova a LO Nº 2018.1012886666.EXP.LON, com base na Resolução Normativa Nº
10/2018, do Conselho Estadual de Proteção Ambiental - CEPRAM e na Lei 6.787/06, Art. 6, e suas alterações, por meio
da qual autoriza AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ Nº 20.528.778/0001-85, localizada na Av.
Governador Lamenha Filho , Nº 1880, Feitosa, Maceió/AL, referente a operação/funcionamento da atividade citada na
lei como Central de Distribuição e Postos de Combustíveis, no endereço supracitado.

Esta Licença de Operação é válida até 11 de Maio de 2023 , e está condicionada ao cumprimento das
condicionantes que constam na(s) seguinte(s) páginas desta licença e nos demais anexos do Processo IMA Nº
2020.04084362771.RLO.IMA (Parecer Técnico IMA/GELIC 501/2021 ).

Esta Licença deverá estar disponível, por ocasião da realização de fiscalizações, bem como, não exime o
interessado de obter outras  autorizações/licenças exigidas em leis e atos normativos, expedidas por outros órgãos.

Nº 2021.11051143447.EXP.LON
VALIDADE: 11/05/2023

Maceió (AL), 11 de Maio de 2021

Gustavo Ressurreição Lopes
Diretor Presidente
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Licença de Operação Nº 2021.11051143447.EXP.LON com as seguintes condicionantes:

1. Recomenda-se solicitar a Renovação da Licença de Operação de acordo com a Lei Estadual nº 6.787/06; - 120 (cento e vinte) dias antes do
vencimento. 

2. Apresentar ao IMA/AL, o Relatório de Avaliação de Desempenho Ambiental – RADA, conforme estabelece a Lei Estadual n° 6.787/2006; - O
primeiro RADA deverá ser entregue 01 (um) ano após a emissão da licença; - O segundo no pedido da renovação;

3. Apresentar ao IMA/AL, em conjunto com RADA, os seguintes documentos: - Certificado de Destinação final – CDF (indicando os respectivos
manifestos de coleta), dos Resíduos Sólidos Classe I e II gerados na atividade/empreendimento, em local ambientalmente adequado, ou
seja, licenciado por órgão ambientalmente competente. Nos casos de coleta pública, apresentar declaração emitida pela Prefeitura
Municipal; - Apresentar evidência da realização do treinamento de pessoal por técnico de segurança do trabalho ou Eng°. de Segurança
com Art. do responsável, com data, nomes e assinaturas em: - Operação; - Manutenção; - Respostas a incidentes. - Em conjunto com o
RADA.

4. Dispor de local para armazenamento temporário de resíduos sólidos e rejeitos, segregados em baias conforme a sua classificação
(resíduos recicláveis, não recicláveis, orgânicos, etc.), construindo-o de acordo com as normas vigentes, principalmente no que diz
respeito ao armazenamento do óleo lubrificante usado e dos resíduos sólidos contaminados por hidrocarbonetos em coletores de resíduos
identificados com o tipo de classificação descrito pela norma ABNT 10.004/04; devendo ser acondicionadas em área adequada dotada de
bacia de contenção, para evitar contaminação do meio ambiente até a coleta e destinação final, atendendo as normas vigentes;

5. Realizar o teste de estanqueidade dos tanques e instalações subterrâneas e apresentar ao IMA/AL. A data para apresentação deverá ser
contada a partir da data de emissão da Licença de Operação; - Realizar anualmente e apresentar em conjunto com o RADA. 

6. Atender aos padrões de segurança contra incêndio e pânico legalmente exigíveis, devendo a empresa apresentar ao IMA o Alvará de
Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB atualizado; - Em conjunto com o RADA.

7. Realizar a limpeza periódica da caixa separadora de água e óleo conforme necessidade, não ultrapassando o período máximo -
Semestralmente;

8. Realizar, periodicamente, a limpeza e manutenção do sistema de esgotamento sanitário (fossa séptica e sumidouro), devendo o resíduo
sólido ou lodo gerado na fossa séptica ser recolhido, tratado e destinado por empresas que possuam regularização ambiental adequada
para tais atividades. Caso a limpeza não ocorra durante o período de vigência de LO, apresentar justificativas e relatório fotográfico,
quando do pedido de renovação;

Gustavo Ressurreição Lopes
Diretor Presidente
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9. Manter atualizado o documento evidenciando capacidade de atendimento a emergências 24 horas conforme exigência da resolução
CONAMA 273/00;

10. Manter kit de emergência no posto para eventual contenção de pequenos vazamentos e apresentar ao IMA/AL o relatório fotográfico; - Em
conjunto com o RADA;

11. Manter limpos, livre da presença e acúmulo de combustíveis, as câmaras de contenção de bombas (sumps de bomba), câmaras de acesso
à boca de visita dos tanques (sumps de tanques), câmara de contenção de unidade de filtragem (sumps de filtro), filtro de diesel e
câmaras de contenção de descarga selada (sumps de descarga), corrigindo de imediato qualquer tipo de vazamento nas conexões destes
equipamentos;

12. Manter canaletas da área de abastecimento mantendo-as limpas e desobstruídas, realizando manutenção imediata no caso da mesma
estar amassada, quebrada ou qualquer outro defeito estrutural que interfira no seu correto funcionamento;

13. Manter os pisos da área de abastecimento e demais áreas limpos, realizando manutenção imediata no caso de rachaduras, fissuras ou
qualquer outro problema estrutural que possa permitir infiltração; 

14. Constatando vazamento de combustível, o empreendimento deverá informar imediatamente ao órgão ambiental competente para
eventuais medidas de proteção ao meio ambiente;

15. Manter as válvulas de retenção de vapores nos respiros dos tanques de combustíveis para evitar a contaminação ao meio ambiente;
16. Apresentar ao IMA/AL, a revisão do plano de manutenção de equipamentos, sistemas e procedimentos operacionais, quando houver

alteração do projeto original, conforme Instrução Normativa nº 009/2015;
17. Apresentar ao IMA/AL a revisão do plano de resposta a incidentes, quando houver alteração do projeto original conforme Instrução

Normativa nº 009/2015; 
18. Qualquer alteração no empreendimento deve ser comunicada previamente ao IMA, o qual julgará a necessidade ou não de nova análise

ambiental.
19. Esta licença não exime o interessado na obtenção de outras autorizações e licenças previstas na legislação vigente, emitidas pelos órgãos

competentes, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas, civis e penais em caso de ocorrência de danos, degradação e/ou
poluição ambiental;

20. Mediante decisão motivada o IMA/AL, poderá alterar as condicionantes, recomendações, as medidas de controle e adequação, bem como
suspender ou cancelar esta Licença caso ocorra: a) Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; b) Omissão,
falsa descrição, ou subdimensionamento de informações relevantes, que subsidiaram a expedição da presente licença, e c)

Gustavo Ressurreição Lopes
Diretor Presidente
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Superveniência de graves riscos ambientais. 

Gustavo Ressurreição Lopes
Diretor Presidente
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 441.666,05R$ 456.266,41

 ATIVO CIRCULANTE R$ 322.905,08R$ 416.932,77

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 130.913,30R$ 237.369,69

   CAIXA R$ 37.300,37R$ 55.234,81

    CAIXA GERAL R$ 37.300,37R$ 55.234,81

   BANCOS C/MOVIMENTO R$ 40.775,12R$ 48.556,09

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C R$ 11.965,56R$ 24.676,90

    BANCO SAFRA R$ 2.996,12R$ 0,00

    BANCO ITAU - C/C R$ 25.813,44R$ 23.879,19

   APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 52.837,81R$ 133.578,79

    BANCO SAFRA - APLICACOES R$ 52.837,81R$ 33.578,79

    BCO SAFRA APLIC FDO DE INVESTI R$ 0,00R$ 100.000,00

  DIREITO REALIZ.CURTO PRAZO R$ 0,00R$ 28,08

   CLIENTES NACIONAIS R$ 0,00R$ 28,08

    CLIENTES R$ 0,00R$ 28,08

  OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE R$ 51.722,06R$ 32.077,27

   ADIANTAMENTOS R$ 50.685,16R$ 22.732,64

    ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 16.423,57R$ 13.671,05

    EMPRESTIMOS A TERCEIROS R$ 34.261,59R$ 9.061,59

   ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS R$ 0,00R$ 8.335,13

    (-) ADIANT. DE FÉRIAS E 13ºSALÁRIO R$ 0,00R$ (553,42)

    ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS R$ 0,00R$ 8.888,55

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 1.036,90R$ 1.009,50

    ICMS A COMPENSAR R$ 1.036,90R$ 1.009,50

    INSS A COMPENSAR R$ 0,00R$ 0,00

  ESTOQUES R$ 140.269,72R$ 147.457,73

   ESTOQUES DE MERCADORIAS R$ 140.269,72R$ 147.457,73

    ESTOQUES MERCADORIA P/REVENDA R$ 140.269,72R$ 147.457,73

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 118.760,97R$ 39.333,64

  REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 81.172,58R$ 0,00

   TÍTULOS A RECEBER R$ 81.172,58R$ 0,00

    TITULOS A RECEBER R$ 81.172,58R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador 3Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C9.C8.CA.0D.58.E3.19.F1.DC.17.8C.9C.A6.BB.1E.CE.77.D4.CA.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

  IMOBILIZADO R$ 37.588,39R$ 39.333,64

   MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRA R$ 39.333,64R$ 39.333,64

    MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 39.333,64R$ 39.333,64

   DEPREC., AMORT. E EXAUST.ACUM R$ (1.745,25)R$ 0,00

    DEPREC.ACUM.-COMPUT.E PERIFERI R$ (190,11)R$ 0,00

    DEPREC.ACUM.-MAQ. E EQUIPAMENT R$ (1.555,14)R$ 0,00

PASSIVO R$ 441.666,05R$ 456.266,41

 CIRCULANTE R$ 87.866,06R$ 113.436,93

  EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS R$ 0,00R$ 445,03

   CONTAS A PAGAR R$ 0,00R$ 445,03

    OUTRAS CONTAS A PAGAR R$ 0,00R$ 445,03

  FORNECEDORES R$ 55.748,34R$ 66.933,41

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 55.748,34R$ 66.933,41

    FORNECEDORES GERAIS 
MERCADORIA R$ 54.460,10R$ 66.933,41

    FORNECEDORES GERAIS SERVICOS R$ 1.288,24R$ 0,00

  OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 6.337,60R$ 23.921,63

   IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER R$ 6.337,60R$ 23.921,63

    COFINS A RECOLHER R$ 132,70R$ 195,97

    CSLL A RECOLHER R$ 4.824,54R$ 18.790,89

    ICMS A RECOLHER R$ 0,00R$ 0,00

    IRPJ A PAGAR R$ 1.291,85R$ 4.892,31

    PIS A RECOLHER R$ 28,75R$ 42,46

    CONTRIB A RECOLHER LEI 10.833 R$ 59,76R$ 0,00

  OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 25.780,12R$ 22.136,86

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 9.290,82R$ 6.287,78

    SALARIOS A PAGAR R$ 9.290,82R$ 6.287,78

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 16.489,30R$ 15.849,08

    INSS A RECOLHER R$ 14.333,04R$ 13.463,60

    FGTS A RECOLHER R$ 2.114,08R$ 2.273,15

    CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER R$ 42,18R$ 0,00

    FGTS RECISORIO A PAGAR R$ 0,00R$ 112,33

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador 3Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C9.C8.CA.0D.58.E3.19.F1.DC.17.8C.9C.A6.BB.1E.CE.77.D4.CA.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 180.094,92R$ 175.517,85

  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 175.517,85R$ 175.517,85

   EMPRESTIMOS DE SOCIOS R$ 175.517,85R$ 175.517,85

    SUPRIMENTO POR SOCIOS R$ 175.517,85R$ 175.517,85

  RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS R$ 4.577,07R$ 0,00

   RECEITAS DIFERIDAS R$ 4.577,07R$ 0,00

    RENDIMENTOS DE APLIC FINANC R$ 4.577,07R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 173.705,07R$ 167.311,63

  CAPITAL SOCIAL R$ 100.000,00R$ 100.000,00

   CAPITAL REALIZADO R$ 100.000,00R$ 100.000,00

    CAPITAL SUBSCRITO R$ 100.000,00R$ 100.000,00

  OUTRAS CONTAS DO PATRIM. LÍQUI R$ 73.705,07R$ 67.311,63

   LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 73.705,07R$ 67.311,63

    (-) PREJUIZO DO PERÍODO R$ 0,00R$ (24.363,55)

    LUCRO DO PERÍODO R$ 73.705,07R$ 91.675,18

    RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador 3Página 3 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C9.C8.CA.0D.58.E3.19.F1.DC.17.8C.9C.A6.BB.1E.CE.77.D4.CA.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 542.970,01R$ 441.666,05

 ATIVO CIRCULANTE R$ 409.073,62R$ 322.905,08

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 225.724,65R$ 130.913,30

   CAIXA R$ 27.244,96R$ 37.300,37

    CAIXA GERAL R$ 27.244,96R$ 37.300,37

   BANCOS C/MOVIMENTO R$ 151.500,51R$ 40.775,12

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C R$ 140.472,35R$ 11.965,56

    BANCO SAFRA R$ 0,00R$ 2.996,12

    BANCO ITAU - C/C R$ 11.028,16R$ 25.813,44

   APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 46.979,18R$ 52.837,81

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL- APLIC. R$ 16.008,36R$ 0,00

    BANCO SAFRA - APLICACOES R$ 30.970,82R$ 52.837,81

  OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE R$ 43.516,44R$ 51.722,06

   ADIANTAMENTOS R$ 42.250,60R$ 50.685,16

    ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 17.079,78R$ 16.423,57

    EMPRESTIMOS A TERCEIROS R$ 25.170,82R$ 34.261,59

   ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS R$ 0,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS R$ 0,00R$ 0,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 1.265,84R$ 1.036,90

    ICMS A COMPENSAR R$ 1.265,84R$ 1.036,90

    INSS A COMPENSAR R$ 0,00R$ 0,00

  ESTOQUES R$ 139.832,53R$ 140.269,72

   ESTOQUES DE MERCADORIAS R$ 139.832,53R$ 140.269,72

    ESTOQUES MERCADORIA P/REVENDA R$ 139.832,53R$ 140.269,72

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 133.896,39R$ 118.760,97

  REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 98.053,25R$ 81.172,58

   TÍTULOS A RECEBER R$ 98.053,25R$ 81.172,58

    TITULOS A RECEBER R$ 98.053,25R$ 81.172,58

  IMOBILIZADO R$ 35.843,14R$ 37.588,39

   MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRA R$ 39.333,64R$ 39.333,64

    MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 39.333,64R$ 39.333,64

   (-) DEPREC., AMORT. E EXAUST.ACUM R$ (3.490,50)R$ (1.745,25)
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    (-) DEPREC.ACUM.-COMPUT.E PERIFERI R$ (380,22)R$ (190,11)

    (-) DEPREC.ACUM.-MAQ. E 
EQUIPAMENT R$ (3.110,28)R$ (1.555,14)

PASSIVO R$ 542.970,01R$ 441.666,05

 CIRCULANTE R$ 74.165,77R$ 87.866,06

  FORNECEDORES R$ 44.456,56R$ 55.748,34

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 44.456,56R$ 55.748,34

    FORNECEDORES GERAIS 
MERCADORIA R$ 43.637,17R$ 54.460,10

    FORNECEDORES GERAIS SERVICOS R$ 819,39R$ 1.288,24

  OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 11.313,43R$ 6.337,60

   IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER R$ 11.313,43R$ 6.337,60

    COFINS A RECOLHER R$ 164,52R$ 132,70

    CSLL A RECOLHER R$ 8.442,17R$ 4.824,54

    IRPJ A PAGAR R$ 2.540,20R$ 1.291,85

    PIS A RECOLHER R$ 35,65R$ 28,75

    CONTRIB A RECOLHER LEI 10.833 R$ 130,89R$ 59,76

  OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 18.395,78R$ 25.780,12

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 2.468,39R$ 9.290,82

    SALARIOS A PAGAR R$ 2.468,39R$ 9.290,82

    FERIAS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 15.927,39R$ 16.489,30

    INSS A RECOLHER R$ 11.629,77R$ 14.333,04

    FGTS A RECOLHER R$ 4.128,90R$ 2.114,08

    CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER R$ 168,72R$ 42,18

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 295.114,92R$ 180.094,92

  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 290.537,85R$ 175.517,85

   EMPRESTIMOS DE SOCIOS R$ 290.537,85R$ 175.517,85

    SUPRIMENTO POR SOCIOS R$ 290.537,85R$ 175.517,85

  RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS R$ 4.577,07R$ 4.577,07

   RECEITAS DIFERIDAS R$ 4.577,07R$ 4.577,07

    RENDIMENTOS DE APLIC FINANC R$ 4.577,07R$ 4.577,07

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 173.689,32R$ 173.705,07
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

  CAPITAL SOCIAL R$ 100.000,00R$ 100.000,00

   CAPITAL REALIZADO R$ 100.000,00R$ 100.000,00

    CAPITAL SUBSCRITO R$ 100.000,00R$ 100.000,00

  OUTRAS CONTAS DO PATRIM. LÍQUI R$ 73.689,32R$ 73.705,07

   LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 73.689,32R$ 73.705,07

    PREJUIZO DO PERÍODO R$ (15,75)R$ 0,00

    LUCRO DO PERÍODO R$ 73.705,07R$ 73.705,07

    RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 431.463,42R$ 542.970,01

 ATIVO CIRCULANTE R$ 319.791,67R$ 409.073,62

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 50.431,62R$ 225.724,65

   CAIXA R$ 7.250,13R$ 27.244,96

    CAIXA GERAL R$ 7.250,13R$ 27.244,96

   BANCOS C/MOVIMENTO R$ 38.528,51R$ 151.500,51

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C R$ 34.953,21R$ 140.472,35

    BANCO SAFRA R$ 0,00R$ 0,00

    BANCO ITAU - C/C R$ 3.575,30R$ 11.028,16

   APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 4.652,98R$ 46.979,18

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL- APLIC. R$ 1.236,31R$ 16.008,36

    BANCO SAFRA - APLICACOES R$ 3.416,67R$ 30.970,82

  OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE R$ 130.880,06R$ 43.516,44

   ADIANTAMENTOS R$ 129.421,73R$ 42.250,60

    ADIANTAMENTO DE LUCROS R$ 2.400,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 98.573,58R$ 17.079,78

    EMPRESTIMOS A TERCEIROS R$ 28.448,15R$ 25.170,82

   ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS R$ 0,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS R$ 0,00R$ 0,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 1.458,33R$ 1.265,84

    ICMS A COMPENSAR R$ 1.458,33R$ 1.265,84

    INSS A COMPENSAR R$ 0,00R$ 0,00

  ESTOQUES R$ 138.479,99R$ 139.832,53

   ESTOQUES DE MERCADORIAS R$ 138.479,99R$ 139.832,53

    ESTOQUES MERCADORIA P/REVENDA R$ 138.479,99R$ 139.832,53

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 111.671,75R$ 133.896,39

  REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 77.573,86R$ 98.053,25

   TÍTULOS A RECEBER R$ 77.573,86R$ 98.053,25

    TITULOS A RECEBER R$ 77.573,86R$ 98.053,25

  IMOBILIZADO R$ 34.097,89R$ 35.843,14

   MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRA R$ 39.333,64R$ 39.333,64

    MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 39.333,64R$ 39.333,64
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   (-) DEPREC., AMORT. E EXAUST.ACUM R$ (5.235,75)R$ (3.490,50)

    (-) DEPREC.ACUM.-COMPUT.E PERIFERI R$ (570,33)R$ (380,22)

    (-) DEPREC.ACUM.-MAQ. E 
EQUIPAMENT R$ (4.665,42)R$ (3.110,28)

PASSIVO R$ 431.463,42R$ 542.970,01

 CIRCULANTE R$ 83.959,35R$ 74.165,77

  FORNECEDORES R$ 59.996,80R$ 44.456,56

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 59.996,80R$ 44.456,56

    FORNECEDORES GERAIS R$ 1.800,00R$ 0,00

    FORNECEDORES GERAIS 
MERCADORIA R$ 56.870,28R$ 43.637,17

    FORNECEDORES GERAIS SERVICOS R$ 1.326,52R$ 819,39

  OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 12.760,58R$ 11.313,43

   IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER R$ 10.091,84R$ 11.313,43

    COFINS A RECOLHER R$ 355,76R$ 164,52

    CSLL A RECOLHER R$ 7.147,77R$ 8.442,17

    IRPJ A PAGAR R$ 2.278,21R$ 2.540,20

    ISS A RECOLHER R$ 96,60R$ 0,00

    PIS A RECOLHER R$ 77,09R$ 35,65

    CONTRIB A RECOLHER LEI 10.833 R$ 136,41R$ 130,89

   IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER R$ 2.668,74R$ 0,00

    PARCELAMENTO FGTS R$ 2.668,74R$ 0,00

  OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 11.201,97R$ 18.395,78

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 1.246,92R$ 2.468,39

    SALARIOS A PAGAR R$ 1.246,92R$ 2.468,39

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 9.955,05R$ 15.927,39

    INSS A RECOLHER R$ 8.524,27R$ 11.629,77

    FGTS A RECOLHER R$ 1.219,88R$ 4.128,90

    CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER R$ 210,90R$ 168,72

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 133.875,92R$ 295.114,92

  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 129.298,85R$ 290.537,85

   EMPRESTIMOS DE SOCIOS R$ 129.298,85R$ 290.537,85

    SUPRIMENTO POR SOCIOS R$ 129.298,85R$ 290.537,85
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

  RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS R$ 4.577,07R$ 4.577,07

   RECEITAS DIFERIDAS R$ 4.577,07R$ 4.577,07

    RENDIMENTOS DE APLIC FINANC R$ 4.577,07R$ 4.577,07

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 213.628,15R$ 173.689,32

  CAPITAL SOCIAL R$ 100.000,00R$ 100.000,00

   CAPITAL REALIZADO R$ 100.000,00R$ 100.000,00

    CAPITAL SUBSCRITO R$ 100.000,00R$ 100.000,00

  OUTRAS CONTAS DO PATRIM. LÍQUI R$ 113.628,15R$ 73.689,32

   LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 113.628,15R$ 73.689,32

    (-) PREJUIZO DO PERÍODO R$ (15,75)R$ (15,75)

    LUCRO DO PERÍODO R$ 113.643,90R$ 73.705,07

    RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO R$ 0,00R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 305.381,35R$ 431.463,42

 ATIVO CIRCULANTE R$ 237.200,71R$ 319.791,67

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 38.337,75R$ 50.431,62

   CAIXA R$ 8.430,34R$ 7.250,13

    CAIXA GERAL R$ 8.430,34R$ 7.250,13

   BANCOS C/MOVIMENTO R$ 21.937,49R$ 38.528,51

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C R$ 19.281,83R$ 34.953,21

    BANCO SAFRA R$ 0,00R$ 0,00

    BANCO ITAU - C/C R$ 2.655,66R$ 3.575,30

   APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 7.969,92R$ 4.652,98

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL- APLIC. R$ 422,53R$ 1.236,31

    BANCO SAFRA - APLICACOES R$ 7.547,39R$ 3.416,67

  OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE R$ 86.857,51R$ 130.880,06

   ADIANTAMENTOS R$ 85.047,55R$ 129.421,73

    ADIANTAMENTO DE LUCROS R$ 6.211,14R$ 2.400,00

    ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 78.836,41R$ 98.573,58

    EMPRESTIMOS A TERCEIROS R$ 0,00R$ 28.448,15

   ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS R$ 0,00R$ 0,00

    ADIANT. DE FÉRIAS E 13ºSALÁRIO R$ 0,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS R$ 0,00R$ 0,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 1.809,96R$ 1.458,33

    ICMS A COMPENSAR R$ 1.809,96R$ 1.458,33

    INSS A COMPENSAR R$ 0,00R$ 0,00

  ESTOQUES R$ 112.005,45R$ 138.479,99

   ESTOQUES DE MERCADORIAS R$ 112.005,45R$ 138.479,99

    ESTOQUES MERCADORIA P/REVENDA R$ 112.005,45R$ 138.479,99

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 68.180,64R$ 111.671,75

  REALIZAVEL A LONGO PRAZO R$ 35.828,00R$ 77.573,86

   TÍTULOS A RECEBER R$ 35.828,00R$ 77.573,86

    TITULOS A RECEBER R$ 35.828,00R$ 77.573,86

  IMOBILIZADO R$ 32.352,64R$ 34.097,89

   MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRA R$ 39.333,64R$ 39.333,64

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 39.333,64R$ 39.333,64

   (-) DEPREC., AMORT. E EXAUST.ACUM R$ (6.981,00)R$ (5.235,75)

    (-) DEPREC.ACUM.-COMPUT.E PERIFERI R$ (760,44)R$ (570,33)

    (-) DEPREC.ACUM.-MAQ. E 
EQUIPAMENT R$ (6.220,56)R$ (4.665,42)

PASSIVO R$ 305.381,35R$ 431.463,42

 CIRCULANTE R$ 61.775,82R$ 83.959,35

  FORNECEDORES R$ 30.694,45R$ 59.996,80

   FORNECEDORES NACIONAIS R$ 30.694,45R$ 59.996,80

    FORNECEDORES GERAIS R$ 0,00R$ 1.800,00

    FORNECEDORES GERAIS 
MERCADORIA R$ 30.168,94R$ 56.870,28

    FORNECEDORES GERAIS SERVICOS R$ 525,51R$ 1.326,52

  OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 17.881,86R$ 12.760,58

   IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER R$ 15.299,27R$ 10.091,84

    COFINS A RECOLHER R$ 148,28R$ 355,76

    CSLL A RECOLHER R$ 11.616,99R$ 7.147,77

    IRPJ A PAGAR R$ 3.417,78R$ 2.278,21

    ISS A RECOLHER R$ 37,95R$ 96,60

    PIS A RECOLHER R$ 32,13R$ 77,09

    CONTRIB A RECOLHER LEI 10.833 R$ 46,14R$ 136,41

   IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER R$ 2.582,59R$ 2.668,74

    PARCELAMENTO FGTS R$ 2.582,59R$ 2.668,74

  OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 13.199,51R$ 11.201,97

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 759,83R$ 1.246,92

    SALARIOS A PAGAR R$ 759,83R$ 1.246,92

    FERIAS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

    13º SALARIOS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

    RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

   OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 12.439,68R$ 9.955,05

    INSS A RECOLHER R$ 10.397,87R$ 8.524,27

    FGTS A RECOLHER R$ 1.707,18R$ 1.219,88

    CONTRIB.SINDICAIS A RECOLHER R$ 210,90R$ 210,90
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    FGTS RECISORIO A PAGAR R$ 123,73R$ 0,00

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 4.577,07R$ 133.875,92

  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 0,00R$ 129.298,85

   EMPRESTIMOS DE SOCIOS R$ 0,00R$ 129.298,85

    SUPRIMENTO POR SOCIOS R$ 0,00R$ 129.298,85

  RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS R$ 4.577,07R$ 4.577,07

   RECEITAS DIFERIDAS R$ 4.577,07R$ 4.577,07

    RENDIMENTOS DE APLIC FINANC R$ 4.577,07R$ 4.577,07

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 239.028,46R$ 213.628,15

  CAPITAL SOCIAL R$ 100.000,00R$ 100.000,00

   CAPITAL REALIZADO R$ 100.000,00R$ 100.000,00

    CAPITAL SUBSCRITO R$ 100.000,00R$ 100.000,00

  OUTRAS CONTAS DO PATRIM. LÍQUI R$ 139.028,46R$ 113.628,15

   LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS R$ 139.028,46R$ 113.628,15

    (-) PREJUIZO DO PERÍODO R$ (15,75)R$ (15,75)

    LUCRO DO PERÍODO R$ 139.044,21R$ 113.643,90

    RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO R$ 0,00R$ 0,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior
      RECEITA BRUTA R$ 1.593.729,29R$ 1.739.605,76

          RECEITA DE VENDA MERCADORIAS R$ 1.593.729,29R$ 1.739.605,76

      (-) DEDUÇÕES R$ (1.041,04)R$ (1.251,55)

          (-) PIS S/VENDAS E SERVICOS R$ (97,66)R$ (113,59)

          (-) COFINS S/VENDAS E SERVICOS R$ (450,75)R$ (524,26)

          (-) ICMS S/VENDA DE MERCADORIAS R$ (492,63)R$ (613,70)

    RECEITA LÍQUIDA R$ 1.592.688,25R$ 1.738.354,21

      (-) CMV R$ (1.442.018,77)R$ (1.575.846,21)
          (-) CUSTO DAS MERCADORIAS 
VENDIDAS R$ (1.442.018,77)R$ (1.575.846,21)

   LUCRO BRUTO R$ 150.669,48R$ 162.508,00

     (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (116.606,64)R$ (155.905,49)

      (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (116.606,64)R$ (155.905,49)

          (-) SALARIOS R$ (35.392,26)R$ (28.112,45)

          (-) 13º SALARIO R$ (0,00)R$ (6.662,94)

          (-) AVISO PREVIO/INDEN.TRABALHISTA R$ (0,00)R$ (10.148,57)

          (-) ADICIONAL NOTURNO R$ (734,42)R$ (0,00)

          (-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE R$ (415,60)R$ (1.184,29)

          (-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE R$ (8.291,34)R$ (6.435,59)

          (-) FGTS RESCISORIO R$ (0,00)R$ (1.808,19)

          (-) ACÕES TRABALHISTAS R$ (0,00)R$ (27.934,00)

          (-) VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS R$ (4.507,92)R$ (3.437,10)

          (-) INSS R$ (12.739,13)R$ (13.789,10)

          (-) FGTS R$ (3.538,51)R$ (3.391,46)

          (-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO R$ (362,96)R$ (344,70)

          (-) DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA R$ (6.516,42)R$ (6.764,80)

          (-) INTERNET R$ (449,42)R$ (420,00)

          (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ (316,41)R$ (0,00)

          (-) CONDUCAO R$ (14,60)R$ (213,40)

          (-) CORREIOS E MALOTES R$ (42,10)R$ (0,00)

          (-) MATERIAL DE LIMPEZA R$ (20,00)R$ (0,00)

          (-) SEGUROS R$ (1.454,61)R$ (452,73)

          (-) MANUTENCAO E CONSERVACAO R$ (2.837,50)R$ (1.330,00)

          (-) DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇOES R$ (1.745,25)R$ (0,00)

          (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ (0,00)R$ (400,00)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior
          (-) ASSISTENCIA MEDICA R$ (94,00)R$ (149,00)

          (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (10,00)R$ (19,59)

          (-) SERVICOS PRESTADOS POR - PJ R$ (6.840,47)R$ (300,00)

          (-) DISPENDIOS C/ALIMENTACAO R$ (12,00)R$ (46,00)

          (-) TELEFONE R$ (129,67)R$ (59,46)

          (-) BRINDES R$ (0,00)R$ (759,00)

          (-) DESPESAS DIVERSAS R$ (5.169,50)R$ (8.500,00)
          (-) ALUGUEL/LOCAÇÃO MÁQUINAS-
EQUIP R$ (2.448,00)R$ (0,00)

          (-) MATERIAL DE CONSUMO R$ (2.612,59)R$ (2.879,56)

          (-) DESP. NAO DEDUTIVEL DO I.R. R$ (18.961,96)R$ (28.924,16)
          (-) MANUTENCAO DE USO DE 
PROGRAMA R$ (950,00)R$ (1.350,00)

          (-) MATERIAL PARA ESCRITORIO R$ (0,00)R$ (27,50)

          (-) DESPESAS C/TREINAMENTO R$ (0,00)R$ (61,90)

      RECEITAS FINANCEIRAS R$ 35,54R$ 18,58

          RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,54R$ 18,58

          JUROS ATIVOS R$ 35,00R$ 0,00

      (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (5.790,52)R$ (7.298,69)

          (-) JUROS PASSIVOS R$ (206,02)R$ (453,08)

          (-) JUROS BANCARIOS R$ (3,74)R$ (0,00)

          (-) IOF R$ (2,12)R$ (0,00)

          (-) TAXAS E EMOLUMENTOS R$ (3.715,08)R$ (3.610,42)

          (-) DESPESAS BANCARIAS R$ (1.103,10)R$ (0,00)

          (-) TARIFA BANCARIA R$ (757,50)R$ (487,50)

          (-) TAXA DE LOCALIZAÇÃO R$ (0,00)R$ (2.347,11)

          (-) MULTAS E JUROS R$ (2,96)R$ (0,58)

          (-) MULTAS FISCAIS PUNITIVAS R$ (0,00)R$ (400,00)

  RESULTADO OPERACIONAL R$ 28.307,86R$ (677,60)

 RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 28.307,86R$ (677,60)

      (-) PROVISÕES PARA IR E CSL R$ (21.844,02)R$ (23.685,95)

          (-) PROVISAO PARA IRPJ R$ (4.631,74)R$ (4.898,21)

          (-) PROVISÃO P/CONTRIBUICAO SOCIAL R$ (17.212,28)R$ (18.787,74)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 6.463,84R$ (24.363,55)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador 2Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C9.C8.CA.0D.58.E3.19.F1.DC.17.8C.9C.A6.BB.1E.CE.77.D4.CA.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Anexo DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (1023149)         SEI 0005561-66.2021.6.02.8000 / pg. 185



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior
      RECEITA BRUTA R$ 781.682,73R$ 1.593.729,29

          RECEITA DE VENDA MERCADORIAS R$ 781.682,73R$ 1.593.729,29

      (-) DEDUÇÕES R$ (502,01)R$ (1.041,04)

          (-) PIS S/VENDAS E SERVICOS R$ (89,40)R$ (97,66)

          (-) COFINS S/VENDAS E SERVICOS R$ (412,61)R$ (450,75)

          ICMS S/VENDA DE MERCADORIAS R$ 0,00R$ (492,63)

    RECEITA LÍQUIDA R$ 781.180,72R$ 1.592.688,25

      (-) CMV R$ (695.216,89)R$ (1.442.018,77)
          (-) CUSTO DAS MERCADORIAS 
VENDIDAS R$ (695.216,89)R$ (1.442.018,77)

   LUCRO BRUTO R$ 85.963,83R$ 150.669,48

     (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (66.971,44)R$ (116.606,64)

      (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (66.971,44)R$ (116.606,64)

          (-) SALARIOS R$ (17.693,68)R$ (35.392,26)

          (-) FERIAS R$ (2.812,30)R$ (0,00)

          (-) COMISSOES R$ (264,00)R$ (0,00)

          (-) ADICIONAL NOTURNO R$ (714,46)R$ (734,42)

          (-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE R$ (0,00)R$ (415,60)

          (-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE R$ (3.966,47)R$ (8.291,34)

          (-) VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS R$ (3.330,46)R$ (4.507,92)

          (-) INSS R$ (6.939,06)R$ (12.739,13)

          (-) FGTS R$ (2.014,82)R$ (3.538,51)

          (-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO R$ (344,70)R$ (362,96)

          (-) DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA R$ (5.452,09)R$ (6.516,42)

          (-) INTERNET R$ (370,35)R$ (449,42)

          (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ (230,00)R$ (316,41)

          (-) CONDUCAO R$ (0,00)R$ (14,60)

          (-) CORREIOS E MALOTES R$ (0,00)R$ (42,10)

          (-) MATERIAL DE LIMPEZA R$ (0,00)R$ (20,00)

          (-) SEGUROS R$ (953,67)R$ (1.454,61)

          (-) MANUTENCAO E CONSERVACAO R$ (1.157,00)R$ (2.837,50)

          (-) DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇOES R$ (1.745,25)R$ (1.745,25)

          (-) ASSISTENCIA MEDICA R$ (0,00)R$ (94,00)

          (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (45,00)R$ (10,00)

          (-) SERVICOS PRESTADOS POR - PJ R$ (2.319,29)R$ (6.840,47)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior
          (-) DISPENDIOS C/ALIMENTACAO R$ (0,00)R$ (12,00)

          (-) TELEFONE R$ (65,81)R$ (129,67)

          (-) DESPESAS DIVERSAS R$ (3.874,21)R$ (5.169,50)
          (-) ALUGUEL/LOCAÇÃO MÁQUINAS-
EQUIP R$ (1.909,62)R$ (2.448,00)

          (-) MATERIAL DE CONSUMO R$ (2.024,68)R$ (2.612,59)

          (-) DESP. NAO DEDUTIVEL DO I.R. R$ (6.990,12)R$ (18.961,96)
          (-) MANUTENCAO DE USO DE 
PROGRAMA R$ (1.500,00)R$ (950,00)

          (-) DESPESAS C/TREINAMENTO R$ (250,00)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS DE CARTÓRIO R$ (4,40)R$ (0,00)

      RECEITAS FINANCEIRAS R$ 24,44R$ 35,54

          RECEITAS FINANCEIRAS R$ 24,44R$ 0,54

          JUROS ATIVOS R$ 0,00R$ 35,00

      (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (8.050,21)R$ (5.790,52)

          (-) JUROS PASSIVOS R$ (192,97)R$ (206,02)

          (-) JUROS BANCARIOS R$ (0,00)R$ (3,74)

          (-) IOF R$ (0,00)R$ (2,12)

          (-) TAXAS E EMOLUMENTOS R$ (2.373,74)R$ (3.715,08)

          (-) DESPESAS BANCARIAS R$ (1.413,22)R$ (1.103,10)

          (-) TARIFA BANCARIA R$ (1.047,00)R$ (757,50)

          (-) IPTU R$ (1.741,48)R$ (0,00)

          (-) MULTAS E JUROS R$ (1.281,80)R$ (2,96)

  RESULTADO OPERACIONAL R$ 10.966,62R$ 28.307,86

 RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 10.966,62R$ 28.307,86

      (-) PROVISÕES PARA IR E CSL R$ (10.982,37)R$ (21.844,02)

          (-) PROVISAO PARA IRPJ R$ (2.540,20)R$ (4.631,74)

          (-) PROVISÃO P/CONTRIBUICAO SOCIAL R$ (8.442,17)R$ (17.212,28)

(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO R$ (15,75)R$ 6.463,84
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior
      RECEITA BRUTA R$ 1.005.147,50R$ 781.682,73

          RECEITA DE VENDA MERCADORIAS R$ 1.000.087,50R$ 781.682,73

          RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 5.060,00R$ 0,00

      (-) DEDUÇÕES R$ (880,36)R$ (502,01)

          (-) PIS S/VENDAS E SERVICOS R$ (112,50)R$ (89,40)

          (-) COFINS S/VENDAS E SERVICOS R$ (514,86)R$ (412,61)

          (-) ISS- S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ (253,00)R$ (0,00)

    RECEITA LÍQUIDA R$ 1.004.267,14R$ 781.180,72

      (-) CMV R$ (863.040,42)R$ (695.216,89)
          (-) CUSTO DAS MERCADORIAS 
VENDIDAS R$ (863.040,42)R$ (695.216,89)

   LUCRO BRUTO R$ 141.226,72R$ 85.963,83

     (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (77.388,51)R$ (66.971,44)

      (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (77.388,51)R$ (66.971,44)

          (-) SALARIOS R$ (11.647,94)R$ (17.693,68)

          (-) FERIAS R$ (0,00)R$ (2.812,30)

          (-) COMISSOES R$ (0,00)R$ (264,00)

          (-) ADICIONAL NOTURNO R$ (385,02)R$ (714,46)

          (-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE R$ (2.646,84)R$ (3.966,47)

          (-) VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS R$ (4.319,13)R$ (3.330,46)

          (-) INSS R$ (4.228,00)R$ (6.939,06)

          (-) FGTS R$ (1.174,18)R$ (2.014,82)

          (-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO R$ (344,70)R$ (344,70)

          (-) DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA R$ (6.552,51)R$ (5.452,09)

          (-) INTERNET R$ (524,48)R$ (370,35)

          (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ (1.860,49)R$ (230,00)

          (-) MATERIAL DE LIMPEZA R$ (17,15)R$ (0,00)

          (-) SEGUROS R$ (452,73)R$ (953,67)

          (-) MANUTENCAO E CONSERVACAO R$ (3.556,00)R$ (1.157,00)

          (-) DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇOES R$ (1.745,25)R$ (1.745,25)

          (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ (780,00)R$ (0,00)

          (-) ASSISTENCIA MEDICA R$ (250,00)R$ (0,00)

          (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (0,00)R$ (45,00)

          (-) SERVICOS PRESTADOS POR - PJ R$ (2.648,72)R$ (2.319,29)

          (-) TELEFONE R$ (125,27)R$ (65,81)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior
          (-) DESPESAS DIVERSAS R$ (4.457,54)R$ (3.874,21)
          (-) ALUGUEL/LOCAÇÃO MÁQUINAS-
EQUIP R$ (3.819,24)R$ (1.909,62)

          (-) MATERIAL DE CONSUMO R$ (3.919,32)R$ (2.024,68)

          (-) DESP. NAO DEDUTIVEL DO I.R. R$ (20.157,00)R$ (6.990,12)
          (-) MANUTENCAO DE USO DE 
PROGRAMA R$ (1.560,00)R$ (1.500,00)

          (-) MATERIAL PARA ESCRITORIO R$ (200,00)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS C/TREINAMENTO R$ (0,00)R$ (250,00)

          (-) DESPESAS DE CARTÓRIO R$ (17,00)R$ (4,40)

      RECEITAS FINANCEIRAS R$ 43,18R$ 24,44

          RECEITAS FINANCEIRAS R$ 43,18R$ 24,44

      (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (9.154,85)R$ (8.050,21)

          (-) JUROS PASSIVOS R$ (67,60)R$ (192,97)

          (-) TAXAS E EMOLUMENTOS R$ (4.859,52)R$ (2.373,74)

          (-) DESPESAS BANCARIAS R$ (847,44)R$ (1.413,22)

          (-) TARIFA BANCARIA R$ (797,00)R$ (1.047,00)

          (-) IPTU R$ (0,00)R$ (1.741,48)

          (-) TAXA DE LOCALIZAÇÃO R$ (2.580,81)R$ (0,00)

          (-) MULTAS E JUROS R$ (2,48)R$ (1.281,80)

  RESULTADO OPERACIONAL R$ 54.726,54R$ 10.966,62

 RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 54.726,54R$ 10.966,62

      (-) PROVISÕES PARA IR E CSL R$ (14.319,35)R$ (10.982,37)

          (-) PROVISAO PARA IRPJ R$ (3.372,68)R$ (2.540,20)

          (-) PROVISÃO P/CONTRIBUICAO SOCIAL R$ (10.946,67)R$ (8.442,17)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 40.407,19R$ (15,75)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior
      RECEITA BRUTA R$ 1.071.775,25R$ 1.005.147,50

          RECEITA DE VENDA MERCADORIAS R$ 1.069.452,25R$ 1.000.087,50

          RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 2.323,00R$ 5.060,00

      (-) DEDUÇÕES R$ (668,39)R$ (880,36)

          (-) PIS S/VENDAS E SERVICOS R$ (104,90)R$ (112,50)

          (-) COFINS S/VENDAS E SERVICOS R$ (484,14)R$ (514,86)

          (-) ISS- S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ (79,35)R$ (253,00)

    RECEITA LÍQUIDA R$ 1.071.106,86R$ 1.004.267,14

      (-) CMV R$ (936.830,99)R$ (863.040,42)
          (-) CUSTO DAS MERCADORIAS 
VENDIDAS R$ (936.830,99)R$ (863.040,42)

   LUCRO BRUTO R$ 134.275,87R$ 141.226,72

     (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (86.828,03)R$ (77.388,51)

      (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (86.828,03)R$ (77.388,51)

          (-) SALARIOS R$ (10.721,31)R$ (11.647,94)

          (-) FERIAS R$ (937,44)R$ (0,00)

          (-) 13º SALARIO R$ (11.686,03)R$ (0,00)

          (-) AVISO PREVIO/INDEN.TRABALHISTA R$ (296,86)R$ (0,00)

          (-) RESCISOES TRABALHISTAS R$ (1.874,87)R$ (0,00)

          (-) COMISSOES R$ (27,60)R$ (0,00)

          (-) ADICIONAL NOTURNO R$ (385,02)R$ (385,02)

          (-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE R$ (2.368,85)R$ (2.646,84)

          (-) FGTS RESCISORIO R$ (123,73)R$ (0,00)

          (-) VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS R$ (3.841,83)R$ (4.319,13)

          (-) INSS R$ (7.962,03)R$ (4.228,00)

          (-) FGTS R$ (2.099,61)R$ (1.174,18)

          (-) DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO R$ (344,70)R$ (344,70)

          (-) DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA R$ (7.148,42)R$ (6.552,51)

          (-) INTERNET R$ (504,76)R$ (524,48)

          (-) MATERIAL DE EXPEDIENTE R$ (434,99)R$ (1.860,49)

          (-) MATERIAL DE LIMPEZA R$ (28,60)R$ (17,15)

          (-) SEGUROS R$ (452,73)R$ (452,73)

          (-) MANUTENCAO E CONSERVACAO R$ (3.732,50)R$ (3.556,00)

          (-) DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇOES R$ (1.745,25)R$ (1.745,25)

          (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE R$ (0,00)R$ (780,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador 2Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C9.C8.CA.0D.58.E3.19.F1.DC.17.8C.9C.A6.BB.1E.CE.77.D4.CA.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELLI - EPP

01/01/2020 a 31/12/2020 20.528.778/0001-85

01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Número de Ordem do Livro: 2

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior
          (-) ASSISTENCIA MEDICA R$ (436,00)R$ (250,00)

          (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R$ (40,00)R$ (0,00)

          (-) SERVICOS PRESTADOS POR - PJ R$ (2.062,60)R$ (2.648,72)

          (-) DISPENDIOS C/ALIMENTACAO R$ (14,00)R$ (0,00)

          (-) TELEFONE R$ (89,97)R$ (125,27)

          (-) DESPESAS DIVERSAS R$ (8.366,00)R$ (4.457,54)
          (-) ALUGUEL/LOCAÇÃO MÁQUINAS-
EQUIP R$ (5.092,32)R$ (3.819,24)

          (-) MATERIAL DE CONSUMO R$ (1.965,88)R$ (3.919,32)

          (-) DESP. NAO DEDUTIVEL DO I.R. R$ (10.189,13)R$ (20.157,00)
          (-) MANUTENCAO DE USO DE 
PROGRAMA R$ (1.500,00)R$ (1.560,00)

          (-) MATERIAL PARA ESCRITORIO R$ (0,00)R$ (200,00)

          (-) DESPESAS C/TREINAMENTO R$ (350,00)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS DE CARTÓRIO R$ (5,00)R$ (17,00)

      RECEITAS FINANCEIRAS R$ 88,60R$ 43,18

          RECEITAS FINANCEIRAS R$ 1,60R$ 43,18

          DESCONTOS/ABATIMENTOS OBTIDOS R$ 87,00R$ 0,00

      (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (7.569,72)R$ (9.154,85)

          (-) JUROS PASSIVOS R$ (162,48)R$ (67,60)

          (-) TAXAS E EMOLUMENTOS R$ (2.651,70)R$ (4.859,52)

          (-) DESPESAS BANCARIAS R$ (1.140,91)R$ (847,44)

          (-) TARIFA BANCARIA R$ (1.161,00)R$ (797,00)

          (-) DESPESA ISS R$ (36,80)R$ (0,00)

          (-) TAXA DE LOCALIZAÇÃO R$ (0,00)R$ (2.580,81)

          (-) MULTAS E JUROS R$ (53,94)R$ (2,48)

          (-) MULTAS FISCAIS PUNITIVAS R$ (2.362,89)R$ (0,00)

  RESULTADO OPERACIONAL R$ 39.966,72R$ 54.726,54

 RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 39.966,72R$ 54.726,54

      (-) PROVISÕES PARA IR E CSL R$ (15.034,77)R$ (14.319,35)

          (-) PROVISAO PARA IRPJ R$ (3.417,78)R$ (3.372,68)

          (-) PROVISÃO P/CONTRIBUICAO SOCIAL R$ (11.616,99)R$ (10.946,67)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 24.931,95R$ 40.407,19

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador 2Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
C9.C8.CA.0D.58.E3.19.F1.DC.17.8C.9C.A6.BB.1E.CE.77.D4.CA.4B-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 20.528.778/0001-85
Razão Social: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4731-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS
AUTOMOTORES

Endereço:
AVENIDA GOVERNADOR LAMENHA FILHO, 1880 - FEITOSA - Maceió / Alagoas

Emitido em: 08/03/2022 13:05 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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08/03/22, 12:49 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Ciencia_Edital.asp?prgCod=1017415&prpCod=15111386&codUasg=70011&nomUasg=… 1/1

  

 

 
 

DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 7/2022 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 7/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 20.528.778/0001-85 - AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI

Maceió, 21 de Fevereiro de 2022.

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Acessibilidade.asp?prgCod=1017415&prpCod=15111386 1/1

  

 

 
 

Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 7/2022 UASG 70011

AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.528.778/0001-85, declara que, conforme disposto no art.
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa,
atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Maceió, 21 de Fevereiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 7/2022 UASG 70011

AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.528.778/0001-85, declara sob as penas da Lei, que cumpre
a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Maceió, 21 de Fevereiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 7/2022 UASG 70011

AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, CNPJ nº 20.528.778/0001-85, declara sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Maceió, 21 de Fevereiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 7/2022 UASG 70011

AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.528.778/0001-85, declara para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal.

Maceió, 21 de Fevereiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 7/2022 UASG 70011

AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.528.778/0001-85, declara que não possui em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III
do art.5º da Constituição Federal.

Maceió, 21 de Fevereiro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 7/2022 UASG 70011

VALERIA MARIA DE LIMA MACEDO, como representante devidamente constituído de 20.528.778/0001-85 - AUTO
POSTO CONFIANCA EIRELI doravante denominado AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, para fins do disposto no Edital do
Pregão Eletrônico 7/2022 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 7/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
7/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 7/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 7/2022 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 7/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 7/2022 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 7/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 7/2022 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Maceió, em 21 de Fevereiro de 2022. 

VALERIA MARIA DE LIMA MACEDO
 

 

Fechar
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.528.778/0001-85 DUNS®: 944848334
Razão Social: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI
Nome Fantasia: AUTO POSTO CONFIANCA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 08/03/2022 13:07 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.528.778/0001-85 DUNS®: 944848334
Razão Social: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI
Nome Fantasia: AUTO POSTO CONFIANCA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 08/03/2022 13:07 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.528.778/0001-85 DUNS®: 944848334
Razão Social: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI
Nome Fantasia: AUTO POSTO CONFIANCA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 08/03/2022 13:07 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.528.778/0001-85 DUNS®: 944848334
Razão Social: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI
Nome Fantasia: AUTO POSTO CONFIANCA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/12/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Capital Social: R$ 100.000,00 Data de Abertura da Empresa: 30/06/2014
CNAE Primário: 4731-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS

AUTOMOTORES

CNAE Secundário 1: 4520-0/05 - SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE
CNAE Secundário 2: 4729-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE
CNAE Secundário 3: 4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES

Dados para Contato
CEP: 57.043-000
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR LAMENHA FILHO, 1880 - FEITOSA
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 33286434
E-mail:

Dados do Responsável Legal
223.194.254-20CPF:

Nome: VALERIA MARIA DE LIMA MACEDO

Emitido em: 08/03/2022 13:08 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

21
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
223.194.254-20CPF:

Nome: VALERIA MARIA DE LIMA MACEDO
E-mail: postoacacias2@gmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 223.194.254-20 Participação Societária: 100,00%
Nome: VALERIA MARIA DE LIMA MACEDO
Número do Documento: 489183 Órgão Expedidor: SSPAL
Data de Expedição: 25/08/2016 Data de Nascimento: 16/03/1955
Filiação Materna: EDLA FERREIRA DE LIMA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 57.035-210
Endereço: RUA GENERAL JOAO SALEIRO PITAO, 845 - AP 401 - PONTA VERDE
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 32315308
E-mail: postoacacias2@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
9130 - COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE PETRÓLEO
9140 - ÓLEOS COMBUSTÍVEIS

Emitido em: 08/03/2022 13:08 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

22
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.528.778/0001-85 DUNS®: 944848334
Razão Social: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI
Nome Fantasia: AUTO POSTO CONFIANCA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Maceió / Alagoas
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

9130
COMBUSTÍVEIS E PROPELENTES LÍQUIDOS À BASE DE
PETRÓLEO

Ativo

9140 ÓLEOS COMBUSTÍVEIS Ativo

Emitido em: 08/03/2022 13:09 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.528.778/0001-85 DUNS®: 944848334
Razão Social: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI
Nome Fantasia: AUTO POSTO CONFIANCA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 08/03/2022 13:06 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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09/03/22, 16:39 Compras.gov.br

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/1

PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00007/2022 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

20.528.778/0001-85 - AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Gasolina Litro 5500 R$ 34.034,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0100
Marca: setta
Fabricante: setta
Modelo / Versão: setta
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme edital

2 Óleo Diesel Litro 1000 R$ 5.222,0000 R$ 0,0000 R$ 0,0100
Marca: setta
Fabricante: setta
Modelo / Versão: setta
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme edital.

Total do Fornecedor: R$ 0,0200
 
 

Valor Global da Ata: R$ 0,0200
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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00871703459Usuário:

08/03/2022 14:44:22Data e hora da consulta:

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

AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI Adimplente20528778
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00007/2022 
 

Às 16:40 horas do dia 09 de março de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00007/2022, referente ao
Processo nº 0005561-66.2021, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Gasolina
Descrição Complementar: Gasolina Classificação: Comum , Uso: Para Automotivos , Índice De Octanagem: Iad 87
Min
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5.500 Unidade de fornecimento: Litro
Valor Máximo Aceitável: R$ 34.034,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,0100 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 08/03/2022
14:46:49

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI,
CNPJ/CPF: 20.528.778/0001-85, Melhor lance: R$ 0,0100

Item: 2
Descrição: Óleo Diesel
Descrição Complementar: Uso: Automotivo, Apresentação: Com Biodiesel,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Litro
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.222,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 6.390,0000 , com valor
negociado a R$ 0,0100 .

Eventos do Item
Evento Data Observações
Volta de

fase
08/03/2022
15:59:49 Volta de Fase para Julgamento

Adjudicado 09/03/2022
16:40:34

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI,
CNPJ/CPF: 20.528.778/0001-85, Melhor lance: R$ 6.390,0000, Valor Negociado: R$ 0,0100

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

70011 .72022 .15591 .4564 .68731368

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00007/2022

 
Às 14:00 horas do dia 21 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0005561-66.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00007/2022.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa especializada, sediada ou com filial no Município
de Maceió/AL, para o fornecimento de combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM 2), no
aludido Município durante o pleito de 2022, com destinação ao abastecimento de veículos automotivos locados pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos eventualmente cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de cartões
eletrônicos, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Gasolina
Descrição Complementar: Gasolina Classificação: Comum , Uso: Para Automotivos , Índice De Octanagem: Iad
87 Min
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5.500 Unidade de fornecimento: Litro
Valor Máximo Aceitável: R$ 34.034,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 0,0100 .

Item: 2
Descrição: Óleo Diesel
Descrição Complementar: Uso: Automotivo, Apresentação: Com Biodiesel,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Litro
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.222,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6.390,0000 .

Histórico
Item: 1 - Gasolina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

09.280.520/0001-70 AUTO POSTO
COMENDADOR
LTDA

Não Não 5.500 R$ 6,5360 R$ 35.948,0000 08/02/2022
17:59:00

Marca: BR PETROBRAS 
Fabricante: PETROBRAS 
Modelo / Versão: PADRAO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gasolina Classificação: Comum , Uso: Para Automotivos 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.528.778/0001-85 AUTO POSTO
CONFIANCA
EIRELI

Sim Não 5.500 R$ 7,0900 R$ 38.995,0000 21/02/2022
13:49:05

Marca: setta 
Fabricante: setta 
Modelo / Versão: setta 
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme edital 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 38.995,0000 20.528.778/0001-85 21/02/2022 14:00:00:557
R$ 35.948,0000 09.280.520/0001-70 21/02/2022 14:00:00:557

R$ 0,0100 20.528.778/0001-85 21/02/2022 14:15:43:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

21/02/2022
14:01:33 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 21/02/2022
14:05:00 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

21/02/2022
14:25:16 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 21/02/2022
14:25:16

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
0,0100 e R$ 35.948,0000.

Encerramento 21/02/2022
14:30:17 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

21/02/2022
14:30:17 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

21/02/2022
15:06:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI,
CNPJ/CPF: 20.528.778/0001-85.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

21/02/2022
15:35:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTO POSTO
CONFIANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.528.778/0001-85.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

07/03/2022
16:54:51

Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI,
CNPJ/CPF: 20.528.778/0001-85.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

07/03/2022
17:04:11

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTO POSTO
CONFIANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.528.778/0001-85.

Aceite de proposta 08/03/2022
14:03:04

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI,
CNPJ/CPF: 20.528.778/0001-85, pelo melhor lance de R$ 0,0100.

Habilitação de
fornecedor

08/03/2022
14:18:18

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTO POSTO CONFIANCA
EIRELI - CNPJ/CPF: 20.528.778/0001-85

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Óleo Diesel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

09.280.520/0001-70 AUTO POSTO
COMENDADOR
LTDA

Não Não 1.000 R$ 5,7790 R$ 5.779,0000 08/02/2022
17:59:00

Marca: BR PETROBRAS 
Fabricante: PETROBRAS 
Modelo / Versão: PADRÃO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo Diesel S10 Uso: Automotivo, Apresentação: Com
Biodiesel, 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.528.778/0001-85 AUTO POSTO
CONFIANCA
EIRELI

Sim Não 1.000 R$ 6,3900 R$ 6.390,0000 21/02/2022
13:49:05

Marca: setta 
Fabricante: setta 
Modelo / Versão: setta 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: conforme edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 6.390,0000 20.528.778/0001-85 21/02/2022 14:00:00:557
R$ 5.779,0000 09.280.520/0001-70 21/02/2022 14:00:00:557

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

21/02/2022
14:02:12 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 21/02/2022
14:05:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

21/02/2022
14:20:16 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

21/02/2022
14:20:16

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
5.779,0000 e R$ 6.390,0000.

Encerramento 21/02/2022
14:25:17 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

21/02/2022
14:25:17 Item com etapa fechada encerrada.

Recusa de
proposta

07/03/2022
17:48:56

Recusa da proposta. Fornecedor: AUTO POSTO COMENDADOR LTDA, CNPJ/CPF:
09.280.520/0001-70, pelo melhor lance de R$ 5.779,0000. Motivo: A empresa deixou de
responder aos questionamentos do Pregoeiro.

Aceite de
proposta

08/03/2022
14:09:34

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
20.528.778/0001-85, pelo melhor lance de R$ 6.390,0000. Motivo: O critério de
julgamento é o maior desconto ofertado, conforme determina o item 7.5.1: Os lances
deverão ser ofertados pelo percentual de desconto, que incidirá sobre os preços médios
mensais do combustível ofertado, praticados no município de Maceió e a empresa negociou
com o desconto de 0,01%.

Habilitação de
fornecedor

08/03/2022
14:18:18

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI -
CNPJ/CPF: 20.528.778/0001-85

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 21/02/2022
14:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização
da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o

início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o
período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se

conectados.
Sistema 21/02/2022

14:05:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 21/02/2022

14:05:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/02/2022
14:05:01

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 21/02/2022
14:20:16

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 5.779,0000 e R$ 6.390,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:25:16 do dia 21/02/2022.
Sistema 21/02/2022

14:25:16
A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre

R$ 0,0100 e R$ 35.948,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às
14:30:16 do dia 21/02/2022.

Sistema 21/02/2022
14:25:17

O fornecedor da proposta no valor de R$ 5.779,0000 não enviou lance único e
fechado para o item 2.

Sistema 21/02/2022
14:25:17

O fornecedor da proposta no valor de R$ 6.390,0000 não enviou lance único e
fechado para o item 2.

Sistema 21/02/2022
14:25:17

O item 2 está encerrado.

Sistema 21/02/2022
14:30:17

O fornecedor da proposta no valor de R$ 0,0100 não enviou lance único e fechado
para o item 1.

Sistema 21/02/2022
14:30:17

O fornecedor da proposta no valor de R$ 35.948,0000 não enviou lance único e
fechado para o item 1.

Sistema 21/02/2022
14:30:17

O item 1 está encerrado.

Sistema 21/02/2022
14:30:20

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 21/02/2022
14:43:27

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 21/02/2022
14:46:03

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.
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20.528.778/0001-
85

21/02/2022
14:52:08

boa tarde. tudo bem com os senhores (as) infelizmente erram9s na digiraca9 do
lance cert9? no edital, a informacao qie consra e que o lance seja feito em

percentual.
Pregoeiro 21/02/2022

14:52:32
Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Item 5.5 do Edital: Incumbirá ao licitante

acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

Pregoeiro 21/02/2022
14:55:54

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - O lance ofertado por V.Sª está em
percentual de desconto?

20.528.778/0001-
85

21/02/2022
14:56:07

entendo. estou no aguardo de novas manifestacoes da vossa parte

20.528.778/0001-
85

21/02/2022
14:56:47

esta sim. dei 0,01% de desconto. assim como na proposta

Pregoeiro 21/02/2022
15:02:00

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - V.Sª concorda com o lance ofertado de
0,0100%?

20.528.778/0001-
85

21/02/2022
15:04:11

sim. concordamos

Pregoeiro 21/02/2022
15:06:04

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Sr(a) Licitante, agradeço. Favor enviar a
sua proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado para o item 01,

contendo todas as exigências do Edital e seus anexos. Conforme prescreve o ato
convocatório, determinamos o prazo de 02 (duas) horas para o envio.

Sistema 21/02/2022
15:06:25

Senhor fornecedor AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
20.528.778/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 21/02/2022
15:06:32

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Anexo convocado.

Pregoeiro 21/02/2022
15:09:37

Para AUTO POSTO COMENDADOR LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 21/02/2022
15:15:53

Para AUTO POSTO COMENDADOR LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 21/02/2022
15:16:07

Para AUTO POSTO COMENDADOR LTDA - Item 5.5 do Edital: Incumbirá ao
licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão.
Pregoeiro 21/02/2022

15:16:47
Para AUTO POSTO COMENDADOR LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 21/02/2022
15:18:03

Para AUTO POSTO COMENDADOR LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 21/02/2022
15:28:54

Para AUTO POSTO COMENDADOR LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 21/02/2022
15:29:57

Para AUTO POSTO COMENDADOR LTDA - Sr(a) Licitante, o valor ofertado por V.Sª
encontra-se superior ao valor estimado por esta Administração. Aceita negociar?

Pregoeiro 21/02/2022
15:31:04

Para AUTO POSTO COMENDADOR LTDA - Item 5.5 do Edital: Incumbirá ao
licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão.
Sistema 21/02/2022

15:35:38
Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, CNPJ/CPF:

20.528.778/0001-85, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 21/02/2022

15:45:43
Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Sr(a) Licitante.

Pregoeiro 21/02/2022
15:48:19

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - O valor mencionado em sua proposta
encontra-se acima do valor estimado por esta Administração.

Pregoeiro 21/02/2022
15:53:28

Srs(as) Licitantes, iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos
às 17:00 horas de hoje.

Pregoeiro 21/02/2022
17:07:14

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Sr(a) Licitante, o valor mencionado em
sua proposta encontra-se acima do valor estimado por esta Administração.

Pregoeiro 21/02/2022
17:07:21

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Boa tarde.

20.528.778/0001-
85

21/02/2022
17:14:16

Boa tarde

Pregoeiro 21/02/2022
17:15:01

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Boa tarde.

20.528.778/0001-
85

21/02/2022
17:15:58

Posso tirar uma dúvida? O preço de referencia do seu estimado, já não se
encontra dentro da média da ANP atual certo? Este valor hoje, não cobre o custo.
Eu posso até deixar neste valor, e continuar oferecendo o desconto percentual,

agora, preciso saber, se as proximas médias da anp em Maceió serão atualizadas,
afim de que não tenhamos prejuízo. entende?

Pregoeiro 21/02/2022 Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Um momento

Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2022 (1024045)         SEI 0005561-66.2021.6.02.8000 / pg. 213



08/03/22, 14:40 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 5/7

17:18:09
Pregoeiro 21/02/2022

17:23:16
Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. Estou
encaminhando a sua pergunta à unidade demandante para responder aos
questionamentos ofertados por V.Sª. Iremos suspender a presente sessão

eletrônica e retornaremos amanhã, dia 22/02/2022, às 16 horas.
Pregoeiro 21/02/2022

17:23:27
Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Agradeço a participação de V.Sª

20.528.778/0001-
85

21/02/2022
17:37:06

Combinado. Independente da resposta, faremos o maior esforço para atende-los,
na medida do possível.

20.528.778/0001-
85

21/02/2022
17:37:55

Inclusive, o outro fornecedor não atendeu a convocação no momento oportuno.
Também temos interesse em negociar o Diesel.

Pregoeiro 22/02/2022
16:04:19

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 22/02/2022
16:07:48

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Por questões administrativas, iremos suspender a
presente sessão eletrônica e retornaremos, amanhã, dia 23/02/2022, às 15:00

horas. Agradeço a participação de todos.
Pregoeiro 23/02/2022

15:00:31
Srs(as) Licitantes, declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 23/02/2022
15:11:03

Por questões administrativas, iremos suspender a presente sessão eletrônica e
retornaremos, no dia 07/03/2022, às 14:00 horas. Agradeço a participação de

todos.
Pregoeiro 07/03/2022

14:01:37
Srs(as) Licitantes, declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 07/03/2022
14:05:17

Por questões administrativas, iremos suspender a presente sessão eletrônica e
retornaremos hoje, às 16:00 horas.

Pregoeiro 07/03/2022
16:03:08

Srs(as) Licitantes, declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 07/03/2022
16:15:51

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 07/03/2022
16:18:44

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.

20.528.778/0001-
85

07/03/2022
16:27:51

Boa tarde caros pregoeiros e equipe de apoio.

Pregoeiro 07/03/2022
16:32:16

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Boa tarde.

Pregoeiro 07/03/2022
16:32:34

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Sr. (a) Licistante, observe o itens, 6.1 “a”
e 7.5.1 do Edital, seguem:

Pregoeiro 07/03/2022
16:32:48

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - 6.1. O licitante deverá enviar sua
proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes

campos: a) Percentual de desconto que incidirá sobre os preços médios mensais
dos combustíveis praticados no município de Maceió, conforme apuração da

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, publicada em
seu sítio oficial ...

Pregoeiro 07/03/2022
16:33:02

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - ... entre o segundo e o quarto dia útil do
mês seguinte ao do consumo; b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo

as informações similares à especificação constante no Anexo I; ...
Pregoeiro 07/03/2022

16:33:12
Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - “7.5.1. Os lances deverão ser ofertados

pelo percentual de desconto, que incidirá sobre os preços médios mensais do
combustível ofertado, praticados no município de Maceió, conforme apuração da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, publicada em

seu sítio oficial entre o segundo e o quarto dia útil do mês seguinte ao do
consumo.”

Pregoeiro 07/03/2022
16:34:13

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - ... Pelo exposto, solicio que V.Sª
RETIFIQUE SUA PROPOSTA, exclua o valor total de R$38.995,00 e REGISTRE,

EXCUSIVAMENTE O PERCENTUAL DE DESCONTO, este é o critério de julgamento.
PODENDO, TRANSCREVER DE ACORDO COM O EDITAL ITENS 6.1 “a” e 7.5.1.
V.Sª deverá considerar que o valor que será empenhado na contrapartida de

prestação do contrato, ...
Pregoeiro 07/03/2022

16:34:37
Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - ... mensalmente, será o valor do

combustível à época do consumo, o que vai diferenciar é exclusivamente O
DESCONTO.

Pregoeiro 07/03/2022
16:40:59

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Sr(a) Licitante.

20.528.778/0001-
85

07/03/2022
16:53:42

PErfeito. Nossa proposta inclusive, já tem o percentual de desconto. Em resumo,
vou retirar os valores em reais, e a valor por extenso somente certo? No aguardo.

Pregoeiro 07/03/2022
16:54:23

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Iremos convocar anexo.

Sistema 07/03/2022
16:54:51

Senhor fornecedor AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
20.528.778/0001-85, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 07/03/2022 Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
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17:04:11 20.528.778/0001-85, enviou o anexo para o ítem 1.
20.528.778/0001-

85
07/03/2022
17:04:42

Gentileza, conferir se está em conformidade com o solicitado.

Pregoeiro 07/03/2022
17:09:19

Para AUTO POSTO COMENDADOR LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
primeira colocada para o item 02.

Pregoeiro 07/03/2022
17:14:56

Para AUTO POSTO COMENDADOR LTDA - Qual o seu melhor desconto?

Pregoeiro 07/03/2022
17:27:47

Para AUTO POSTO COMENDADOR LTDA - Diante do silêncio de V.Sª em responder
aos questionamentos deste Pregoeiro, determino o prazo de 20 (vinte) minutos,

após esse prazo, entenderemos que não houve interesse de V.Sª e iremos recusar
a sua proposta.

Pregoeiro 07/03/2022
17:48:30

Para AUTO POSTO COMENDADOR LTDA - Sr(a) Licitante, mediante o silêncio de
V.Sª, iremos recusar a sua proposta. Agradeço a participação de V.Sª.

Pregoeiro 07/03/2022
17:49:32

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
segunda colocada para o item 02. Qual o seu melhor desconto?

Pregoeiro 07/03/2022
17:52:57

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Sr(a) Licitante.

20.528.778/0001-
85

07/03/2022
17:55:25

Conseguimos operar com o desconto já fornecido na proposta. 0,01%

Pregoeiro 07/03/2022
17:57:19

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Agradeço.

Pregoeiro 07/03/2022
17:59:04

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Conforme consta na sua proposta
anteriormente encaminhada o percentual informado de 0,01%, iremos solicitar
que a unidade requisitante proceda à análise técnica da mesma, referentes aos

itens 01 e 02.
Pregoeiro 07/03/2022

17:59:43
Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Suspenderemos a sessão eletrônica e

retornaremos, amanhã, dia 08/03/2022, às 14 horas. Obrigado pela participação
de V.Sª

20.528.778/0001-
85

07/03/2022
18:03:29

entendo. é que a margem para combustível é um pouco baixa sabe. Confesso a
vocês, que nem para o cliente final, que paga a vista, damos desconto. Reafirmo
nosso interesse em compromisso em fornecer os produtos de qualidade, e com

preço de mercado.
Pregoeiro 08/03/2022

14:00:26
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 08/03/2022
14:01:24

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Sr(a) Licitante, transcrevo o inteiro teor
do despacho proferido pela unidade requisitante, quando da análise técnica da

proposta apresentada por V.Sª:
Pregoeiro 08/03/2022

14:01:39
Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - ..."Diante do Despacho PREG (1022578),

conforme proposta da empresa evento (1022490), atendem as especificações
exigidas no Termo de Referência evento (0927466). ..."

Pregoeiro 08/03/2022
14:02:42

Para AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - Conforme o despacho proferido pela
unidade demandante, iremos aceitar a sua proposta para os itens 01 e 02. Após,
passaremos para a fase de verificação das documentações referentes ao processo

de habilitação. Favor aguardar.
Sistema 08/03/2022

14:18:18
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para
os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento

´.
Pregoeiro 08/03/2022

14:18:32
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/03/2022 às

14:39:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 21/02/2022
13:34:19

Abertura da
sessão pública

21/02/2022
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

21/02/2022
14:05:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

21/02/2022
14:30:20 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

22/02/2022
16:08:41

Previsão de reabertura: 23/02/2022 15:00:00; Sessão suspensa por questões
internas administrativas.

Reativação 23/02/2022
15:00:04

Suspensão
administrativa

23/02/2022
15:11:56

Previsão de reabertura: 07/03/2022 14:00:00; Por questões administrativas a
presente sessão eletrônica encontra-se suspensa.
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Reativação 07/03/2022
14:00:42

Abertura do prazo 08/03/2022
14:18:18 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

08/03/2022
14:18:32

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/03/2022 às
14:39:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:40 horas do
dia 08 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

RODRIGO FERREIRA MOURA
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original   

70011 .72022 .16731 .4593 .61501072

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00007/2022

 
Às 16:00 horas do dia 09 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0005561-66.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00007/2022.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresa especializada, sediada ou com filial no Município
de Maceió/AL, para o fornecimento de combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM 2), no
aludido Município durante o pleito de 2022, com destinação ao abastecimento de veículos automotivos locados pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos eventualmente cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de cartões
eletrônicos, conforme especificações descritas no edital e seus anexos., tendo em vista Ajuste no sistema
comprasnet guardando inteira conformidade com a proposta cadastrada e aceita com fundamento no item 7.5.1 do
Edital..

Item: 2
Descrição: Óleo Diesel
Descrição Complementar: Uso: Automotivo, Apresentação: Com Biodiesel,
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Litro
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.222,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6.390,0000 e com valor negociado a
R$ 0,0100 .

Histórico
Item: 2 - Óleo Diesel

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
fase

08/03/2022
15:59:49 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

09/03/2022
16:03:18

Recusa da proposta. Fornecedor: AUTO POSTO COMENDADOR LTDA, CNPJ/CPF:
09.280.520/0001-70, pelo melhor lance de R$ 5.779,0000. Motivo: A EMPRESA DEIXOU DE
RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS DO PREGOEIRO.

Aceite de
proposta

09/03/2022
16:06:04

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, CNPJ/CPF:
20.528.778/0001-85, pelo melhor lance de R$ 6.390,0000 e com valor negociado a R$
0,0100. Motivo: AJUSTE NO SISTEMA DA PROPOSTA APRESENTADA E ANEXADA NA
SESSÃO DO PREGÃO ATA 01, GUARDANDO CONFORMIDADE COM O ITEM 7.5.1 DO EDITAL.

Habilitação
de
fornecedor

09/03/2022
16:06:24

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI -
CNPJ/CPF: 20.528.778/0001-85

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 08/03/2022
15:59:49

Este pregão foi reagendado para 09/03/2022 16:00.
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Sistema 08/03/2022
15:59:49

Sr(s) fornecedor(es), o item 2 está retornando à fase de Julgamento.

Sistema 09/03/2022
16:06:24

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para
os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no

julgamento´.
Pregoeiro 09/03/2022

16:06:40
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/03/2022 às

16:37:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 08/03/2022
15:59:49

Ajuste no sistema comprasnet guardando inteira conformidade com a proposta
cadastrada e aceita com fundamento no item 7.5.1 do Edital. . Reagendado para:
09/03/2022 16:00

Abertura do prazo 09/03/2022
16:06:24 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

09/03/2022
16:06:40 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/03/2022 às 16:37:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o
artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
16:38 horas do dia 09 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

RODRIGO FERREIRA MOURA
Equipe de Apoio

Ver Ata Original   

Voltar   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1155 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  1013436

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO: 1022685

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO
NA FASE INTERNA DO CERTAME.

CONFORME DETERMINA O ITEM 7.5.1 DO EDITAL, OS
LANCES DEVERIAM SER OFERTADOS PELO
PERCENTUAL DO DESCONTO E O LICITANTE EM SUA
PROPOSTA FINAL (1022490), INFORMOU QUE
OFERTARIA O LANCE DE 0,01% PARA OS DOIS ITENS
E REGISTRADO EM ATA.

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 1023069

15.1 - FGTS X  
1023109

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  1023071 (FAZENDA ESTADUAL)

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  1023105

17 – Consta consulta ao Cadin? X  1024041

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1023151

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
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18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 1023155

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 1023156

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 1023158

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 1023162

REGISTRO COMERCIAL: 1023074

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 1023073

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 1023101

CONSULTA CONSOLIDADA: 1023072

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 1023150

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 1023111

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 1023115

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 1023072

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 1023077

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

1024045 e 1024048. O servidor Rodrigo Ferreira Moura,
membro da equipe de apoio, participação da sessão
eletrônica.

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
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qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  1024043

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 1022490

Resultado Fornecedor: 1024040

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 09/03/2022, 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
1024059 e o código CRC D294C560.

0005561-66.2021.6.02.8000 1024059v17
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PROCESSO : 0005561-66.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 07/2022. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

 

Parecer nº 241 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 07/2022, objetivando a
contratação de empresa especializada, sediada ou com filial
no Município de Maceió/AL, para o fornecimento de
combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10
(ITEM 2), no aludido Município durante o pleito de 2022, com
destinação ao abastecimento de veículos automotivos locados
c a r t õ e s eletrônicos, 
Termo de Referência (0927466), aprovado pela autoridade
competente em 0953225, e Edital 1009305.

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 1024059. Passo à análise do procedimento
fazendo juntada da lista de competência desta unidade,
conforme segue adiante.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

Item Questionário Sim Não N/A Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM

Comprasnet -
 1009323
DOU - 1009842
Portal - 1009844

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 1009323
DOU - 1009842
Portal - 1009844
 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
07/02/2022
(Comprasnet)
08/02/2022
(DOU)
08/02/2022
(Portal)
Ata Pregão
07/2022
(1024045) -
21/02/2022

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM
Ata Pregão
07/2022
(1024045)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM
Termo de
Adjudicação -
1024043

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado
por fornecedor -
 1024040

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme
contido na
Informação 1155
1024059

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 1024059

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM Proposta
1022490

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
item 9 da
informação 1155
1024059

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 1023072
CADIN: 1024041
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12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 1155
1024059

 
Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela

legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 07/2022, que visa a
contratação de empresa especializada, sediada ou com filial
no Município de Maceió/AL, para o fornecimento de
combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10
(ITEM 2), no aludido Município durante o pleito de 2022, com
destinação ao abastecimento de veículos automotivos locados
cartões eletrônicos, conforme especificações e condições
assentadas no  Termo de Referência (0927466) e Edital
1009305, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1024040), cujo licitante vencedor foi a Empresa -
AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
20.528.778/0001-85, em razão do melhor lance ofertado no
percentual de desconto na ordem de 0,01% para cada item.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
10/03/2022, às 19:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 10/03/2022, às 19:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1024785 e o código CRC 9BEEF351.

0005561-66.2021.6.02.8000 1024785v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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CONCLUSÃO

Maceió, 11 de março de 2022.
 
 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento voltado à análise

da regularidade do Pregão Eletrônico nº 07/2022, objetivando a
contratação de empresa especializada, sediada ou com filial no
Município de Maceió/AL, para o fornecimento de combustíveis,
gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM 2), no aludido
Município durante o pleito de 2022, com destinação ao
abastecimento de veículos automotivos locados por esta Corte
Eleitoral e aos eventualmente a ela 
cedidos, sem o uso de cartões eletrônicos, conforme especificações descritas no Termo
de Referência (0927466) e no Edital respectivo (1009305).

Por meio do Parecer nº 241/2022 (1024785), a Assessoria
Jurídica concluiu pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado na modalidade pregão, na forma eletrônica,
regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo
óbice à homologação do PE nº 07/2022.

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de todos os
atos procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes autos eletrônicos
conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 11/03/2022, às 12:29, 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
1025398 e o código CRC BE014AB5.

0005561-66.2021.6.02.8000 1025398v1
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PROCESSO : 0005561-66.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 07/2022. Fornecimento de combustível.

 

Decisão nº 681 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 241/2022 (1024785), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 07/2022, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada, sediada ou com
filial no Município de Maceió-AL, para o fornecimento de
combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM 2),
no aludido Município durante o pleito de 2022, com destinação ao
abastecimento de veículos automotivos locados pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e aos eventualmente cedidos à Justiça
Eleitoral, sem o uso
de cartões eletrônicos, conforme especificações descritas no Termo
de Referência (0927466), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0953225), e de acordo com o Edital 1009305, e
conforme o Resultado por Fornecedor (1024040), adjudicado à
empresa AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
n° 20.528.778/0001-85, em razão do melhor lance ofertado no
percentual de desconto na ordem de 0,01% para cada item, de
acordo com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (1024045),
mais o Termo de Adjudicação (1024043).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
15/03/2022, às 07:43, 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
1026041 e o código CRC ECA9DABE.

0005561-66.2021.6.02.8000 1026041v4
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00007/2022

Às 22:04 horas do dia 15 de março de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0005561-66.2021,
Pregão nº 00007/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Gasolina
Descrição Complementar: Gasolina Classificação: Comum , Uso: Para Automotivos , Índice De Octanagem: Iad 87 Min
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5.500 Unidade de fornecimento: Litro
Valor Máximo Aceitável: R$ 34.034,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 0,0100 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 08/03/2022
14:46:49 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO POSTO
CONFIANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.528.778/0001-85, Melhor lance: R$

0,0100

Homologado 15/03/2022
22:04:06

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 2
Descrição: Óleo Diesel
Descrição Complementar: Uso: Automotivo, Apresentação: Com Biodiesel,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Litro
Valor Máximo Aceitável: R$ 5.222,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 6.390,0000 , com valor negociado a
R$ 0,0100 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Volta de
fase

08/03/2022
15:59:49 - Volta de Fase para Julgamento

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=10...

1 of 2 15/03/2022 22:05
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Adjudicado 09/03/2022
16:40:34 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AUTO POSTO
CONFIANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 20.528.778/0001-85, Melhor lance: R$

6.390,0000, Valor Negociado: R$ 0,0100

Homologado 15/03/2022
22:04:07

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=10...
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DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

convocar o adjudicatário para assinatura do termo contratual,
cujo número de ordem deverá ser comunicado à COFIN, para
emissão da competente nota de empenho.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/03/2022, às 22:24, 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
1027585 e o código CRC 5F6F0939.

0005561-66.2021.6.02.8000 1027585v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022031700163
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Nº 52, quinta-feira, 17 de março de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

S EC R E T A R I A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 6000337/2022-00. Algar Multimídia S.A. CNPJ 04.622.116/0001-13. 4º
termo aditivo ao Contrato PE-055/2018-A - serviços de acesso à internet. Com base no
artigo 65, inc. I, e § 1º, da Lei nº 8.666/93, fica alterada a velocidade de internet
contratada de 500 Mbps para 1000 Mbps, passando o valor anual de R$ 57.999,96 para R$
72.499,92, correspondente a um acréscimo total de 25% sobre o valor original contratado.
Programa de trabalho 02.122.0033.4256.0001, elementos de despesa 3.3.90.40, nota de
empenho 2022NE000128. Assinatura: 16/3/2022. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo,
Secretário de Administração. Pela Contratada: Jeankarlo Rodrigues da Cunha e Patrícia
Cristiane Junqueira Marques, Procuradores.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S EC R E T A R I A

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo SEI nº 002758/15-00.09. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2015
celebrado entre o SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR e a ESPAÇO Y ENGENHARIA
EMPREENDIMENTOS S/A. OBJETO: Reajuste e alteração contratual. VALOR MENSAL DO
REAJUSTE: R$ 97.887,96. VIGÊNCIA: 15/03/2022 a 05/11/2025. FUNDAMENTO LEGAL: Art.
65, inc. II, alínea "d", e § 8º, da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 15/03/2022.
ASSINAM: José Carlos Nader Motta, Diretor-Geral, pelo Locatário, e Flávio César Pereira
Barros, Presidente, pela Locadora.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo SEI nº 008753/20-00.11. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2021,
celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a KASA MOTORS LTDA. OBJETO: Prorrogação
contratual. VIGÊNCIA: O Contrato fica prorrogado de 16/03/2022 a 15/03/2023. VALOR: R$
10.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. DATA DE
ASSINATURA: 15/03/2022. ASSINAM: José Carlos Nader Motta, Diretor-Geral, pelo
Contratante, Sérgio Solino Aires e Rafael Correa e Castro Costa, Procuradores, pela
Contratada.

DIRETORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
COORDENADORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JUSTIÇA MILITAR

DA UNIÃO
NÚCLEO DE CREDENCIAMENTO

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

ESPÉCIE: Termo de Credenciamento nº 14/2022, celebrado entre o Superior Tribunal
Militar, com a interveniência do Plano de Saúde da Justiça Militar da União - PLAS/JMU e
o ISOB - Instituto de Saúde de Olhos de Brasília Ltda (Visão Hospital de Olhos). OBJETO:
prestação de serviço de assistência médica. Programa de Trabalho: 02.301.0566.2004.0001.
Elementos de Despesas: 3.3.90.36 e 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 60 meses a contar da data de sua
assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, "caput" da Lei nº 8.666/93, Ato Normativo nº
315, de 07.02.2019, Aviso de Credenciamento nº 01/2019. DATA DE ASSINATURA:
16.03.2022. ASSINAM: José Carlos Nader Motta, Diretor-Geral, pelo Credenciante, e
Marcelo Mendonça Ribeiro, pelo Credenciado.

1ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
DIRETORIA DO FORO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Despacho de Dispensa de Licitação nº 3/2022-NUAP, que se refere ao Contrato
Emergencial n° 1/2022-NUAP, celebrado entre a DIRETORIA DO FORO DA 1ª CJM e a
IGUALITÊ SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI. Objeto: contratação emergencial para a prestação de
serviços continuados de apoio administrativo, sem o fornecimento de materiais e
equipamento, cuja execução se dará no Edifício-Sede da 1ª Circunscrição Judiciário Militar,
com sede no Rio de Janeiro. Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993. VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 17 de março de 2022.
Assinam: Dr. JORGE MARCOLINO DOS SANTOS, Juiz Federal da Justiça Militar e Diretor do
Foro da 1ª e ratifica o General do Exército LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Ministro-
Presidente do Superior Tribunal Militar.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Extrato de Despacho de Inexigibilidade nº 1/2022-NUAP, celebrado entre a Diretoria do
Foro da 1ª CJM e a empresa ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A., Objeto: contratação de empresa
especializada, para prestação dos serviços de coleta e tratamento de esgotos e de
distribuição de água canalizada, para o consumo no Prédio sede da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, com sede no Rio de Janeiro. Valor global estimado
R$:364.535,00(trezentos e sessenta e quatro mil e quinhentos e trinta e cinco reais).
Fundamento Legal: Artigo 25, "caput" da Lei nº 8.666/93.Vigência: 16/03/2022 a
15/03/2027. Assinam: Dr. JORGE MARCOLINO DOS SANTOS, Juiz Federal e Diretor do Foro
da 1ª CJM e o Gen Ex. LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Ministro-Presidente do Superior
Tribunal Militar.

AUDITORIA DA 10ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 01/2022. CONTRATANTE: Auditoria da 10ª CJM, CNPJ nº 00.497.552/0021-09.
CONTRATADA: MINERADORA DE AGUA LIMPIDA LTDA, CNPJ nº 41.427.337/0001-67.
OBJETO: Fornecimento parcelado de água mineral com gás. VALOR TOTAL: R$ 968,00
(Novecentos e sessenta e oito reais). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso II, da Lei
8.666/93. VIGÊNCIA: 10/03/2022 a 09/03/2023. DATA DA ASSINATURA: 10/03/2022.
ASSINAM: Dr. RODOLFO ROSA TELLES MENEZES, Juiz Federal da Justiça Militar, pela
Contratante e o Sr. VICENTE GUILHERME RIOS AGUIAR, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Extrato de Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei
8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe
09/2014, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e
homologada pelo Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo
Administrativo 6.839/2006, convertido no PAe 0007218-48.2015.4.01.8000. Processo
Administrativo PAe 0005960-32.2017.4.01.8000. Programa de Trabalho
02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila ao Termo de
Credenciamento 6491997 da empresa VIP Home Care Atendimento Domiciliar Ltda. Objeto:
Dar nova redação à Cláusula Nona - Do Preço do Termo de Credenciamento 6491997.
Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e pela empresa
Fernando de Mattos, Administrador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Mundivox Comunicações Ltda.; Objeto do 4º Termo
Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 12 (doze) meses;
Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Orçamentário: Natureza da
Despesa: 3.3.90.40.13; PTR: 168.420; Data da assinatura: 25/11/2021; Proc. nº TRF2-EOF-
2016/00320; Contrato nº 054/2017.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONVITE Nº 1/2021

Processo nº TRF2-EOF-2021/0167.
O Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação, decidiu ADJUDICAR o

objeto do Convite em epígrafe à empresa THIAGO JOSE MEDEIROS SAMPAIO CANTINA
LTDA., por ter cumprido todas as exigências do edital e oferecido a taxa mensal de
utilização aceitável, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Objeto: Concessão
de uso da área correspondente a 84 m², localizada no 21º andar, sala 2101 duplex, Anexo
II do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do imóvel situado na Rua Acre, nº 80 - Centro
- Rio de Janeiro/RJ, para exploração de uma cafeteria, com a finalidade de comercialização
de lanches.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.
RUBENS FERRAZ DE ARAUJO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2021 - SRP

PROCESSO SEI Nº 252672-03.2021.4.03.8000
A Pregoeira designada pela Portaria nº 5301/2021, de 17/08/2021, torna

público que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o
procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 045/2021-RP, para registro de preços para
a aquisição de materiais para a instalação de solução de infraestrutura flexível composta
por piso elevado, rede lógica e elétrica modular e demais componentes do sistema,
adjudicado o Grupo 1 à empresa Produtividade Serviços Especializados de Instalações Ltda.,
com o valor total de R$ 2.335.349,71. Torna público, ainda, que o Diretor-Geral decidiu
pela instauração de expedientes próprios de apuração, quanto às condutas das empresas
Solaris Teleinformática Ltda. e L.A. Pisos Elevados Ltda. Sociedade Limitada (M.E.), por se
enquadrarem no subitem 22.1.1 do Edital, sendo que a avaliação das justificativas deverá
ocorrer após oportunizar-se a manifestação das empresas.

São Paulo, 16 de março de 2022.
ELEUSIS DE CÁSSIA MAZZI DE AZEVEDO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato n°53/2021. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ n° 03.535.902/0001-10.
Objeto: Promover alterações qualitativas do contrato com fundamento no art. 65, inc. II,
da Lei 8.666/1993, conforme previsão contida na cláusula vigésima primeira. Alterações
qualitativas: Ficam alteradas as cláusulas do contrato e itens descritos no Anexo III
referente às especificações técnicas. Fundamento Legal: Lei nº8.666/1993 e alterações
posteriores. PAV nº00008275-73.2021.4.05.7000-TRF5ªRegião. Assinatura:15/03/2022.
Assinam: Elias José de Souza, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião, em
exercício e Francisco de Assis Bertrand Filho, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022

Processo Administrativo SEI nº 0006364-49.2021.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 15/03/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 4/2022, que tem por objeto o registro
de Preços para aquisição de impressoras multifuncionais, convocando para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços a empresa REPREMIG REPRESENTACAO E
COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 65.149.197/0002-51, pelo
valor total de R$ 179.500,00 (cento e setenta e nove mil e quinhentos reais); tudo com
arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió/AL, 16 de março de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022

Processo Administrativo SEI nº 0005561-66.2021.6.02.8000.
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 15/03/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 7/2022, que tem por objeto a
contratação de empresa especializada, sediada ou com filial no Município de Maceió-AL,
para o fornecimento de combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM
2), no aludido Município, durante o pleito de 2022, com destinação ao abastecimento de
veículos automotivos locados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos
eventualmente cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de cartões eletrônicos, adjudicado à
empresa AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 20.528.778/0001-85,
em razão do melhor lance ofertado no percentual de desconto, na ordem de 0,01% para
cada item; e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei
nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 16 de março de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2022.

À COFIN,

Para emissão da nota de empenho, informando que foi reservado o nº 07/2022, para o
Contrato minutado no PA SEI Nº 0005561-66.2021.6.02.8000.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 17/03/2022, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029593 e o código CRC 150835B5.

0005561-66.2021.6.02.8000 1029593v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho SLC (1029593).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/03/2022, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029631 e o código CRC 8CA45710.

0005561-66.2021.6.02.8000 1029631v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE186/2022 - RO 354.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 18/03/2022, 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
1029982 e o código CRC 8C461674.
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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 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1029982),

registro minha assinatura no empenho 2022NE186, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/03/2022, 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
1030222 e o código CRC A27DB644.

0005561-66.2021.6.02.8000 1030222v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  18/03/2022 14:16
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 186

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339030 70277 FUN MATAUX

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

18/03/2022 Estimativo 0005561-66.2021.6.02 - 39.256,00

20.528.778/0001-85 AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI

22CT0007. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.
SEI 0005561-66.2021.6.02.8000

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

GOVERNADOR LAMENHA FILH 1880 FEITOSA

CEP

57043-000

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Pré-empenho

2022PE000035

1  de      2002
Versão Data/Hora

18/03/2022 14:15:52
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  18/03/2022 14:16
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 39.256,00

Total da Lista

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

001 39.256,00Contratação de empresa especializada para o fornecimento de
combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM 2),
durante o pleito de 2022, com destinação ao abastecimento de veículos
automotivos locados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos
eventualmente cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de cartões
eletrônicos, conforme especificações descritas no Termo de Referência
(0927466). Resultado por Fornecedor (1024040), adjudicado à empresa
AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, em razão do melhor lance ofertado
no percentual de desconto na ordem de 0,01% para cada item, de
acordo com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (1024045).Termo
de Adjudicação (1024043). Decisão nº 681 / 2022 - TRE-
AL/PRE/GPRES (1026041).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

18/03/2022 Inclusão 1,00000 39.256,0000 39.256,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

18/03/2022 14:15:52

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

18/03/2022 11:43:25

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

18/03/2022 14:15:52
Operação
Alteração
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                             Processo nº 0005561-66.2021.6.02.8000  

                            CONTRATO Nº 07/2022 

Contrato de fornecimento de 
combustíveis, gasolina comum e óleo 
diesel S/10, que entre si celebram a 
União, por intermédio do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, e 
a empresa AUTO POSTO CONFIANCA 
EIRELI. 

 

 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 
57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, 
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no 
CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa AUTO POSTO 
CONFIANCA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 20.528.778/0001-85, situada à AV. Gov. Lamenha 
Filho,1880, Serraria, Maceió - AL, Cep: 57043-000, tel.: (82) 99952-8076 e 3185-8129, e-mail: 
grupoacacias20@hotmail.com,  neste ato representada por Valéria Maria de Lima Macedo, portadora 
da Carteira de Identidade nº 489.183 SSP/AL, inscrita no CPF sob o nº 223.194.254-20, doravante 
designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS, GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S/10, com fulcro na Lei n° 10.520/02, no Decreto 
nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93. Aplica-se, também, a Resolução do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, devendo ser observadas as 
seguintes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de combustíveis – 5.500 (cinco 
mil e quinhentos) litros de gasolina comum e 1.000 (um mil) litros de óleo diesel S/10, durante o 
pleito de 2022, de acordo com as especificações do Termo de Referência - Anexo I do Pregão nº 
07/2022. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os combustíveis destinar-se-ão ao abastecimento de veículos automotivos 
pertencentes à frota do Tribunal e os eventualmente locados e/ou cedidos à Justiça Eleitoral de 
Alagoas, durante o período eleitoral de 2022. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE FORNECIMENTO E DE SUA EXECUÇÃO 

 

O fornecimento objeto do presente contrato será prestado pela Contratada, de forma 
gradual no decorrer do período eleitoral de 2022. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – O fornecimento dar-se-á a partir da assinatura deste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO DESCONTO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

O valor a ser pago pelos combustíveis fornecidos será o preço médio mensal do 
combustível praticado no município de Maceió, conforme apuração da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, publicada em seu sítio oficial entre o 
segundo e o quarto dia útil do mês seguinte ao do consumo, com a incidência do desconto 
de -0,01% (negativa em um centésimo por cento) ofertado no Pregão Eletrônico nº 07/2022. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O desconto ofertado será fixo e irreajustável. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços de mercado, promocionais ou não, deverão ser aplicados ao 
presente contrato, desde que inferiores aos acordados pelas partes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nota fiscal deverá discriminar o tipo do combustível e as respectivas 
quantidades de litros fornecidos. 

PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 

PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

PARÁGRAFO SEXTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção conforme a legislação de regência, para que sobre o valor do 
pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

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

EM = I x N x VP, 
Onde: 

 

EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

 

I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644 

                       365                        365 

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

CLÁUSULA QUARTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO  
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As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados nos 
Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES no 167864 (Pleitos Eleitorais), 
Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo), compromissadas pela nota de empenho 
2022NE186, no valor de R$ 39.256,00 (trinta e nove mil e duzentos e cinquenta e seis reais), sendo 
R$34.034,00 (trinta e quatro mil e trinta e quatro reais) para gasolina e R$ 5.222,00(cinco mil e 
duzentos e vinte e dois reais) para Diesel. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, observadas as disposições legais e 
convencionais, obriga-se a: 

 

a) Emitir guias de abastecimento em conformidade com o modelo previamente 
aprovado; 
 

b) Enviar à Contratada o modelo da guia de abastecimento aprovada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a relação de pessoas autorizadas a emiti-las e os respectivos 
cartões de autógrafos; 
 

c) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
público que será designado como Gestor; 
 
d) Aprovar, no prazo de dois dias úteis, o demonstrativo dos abastecimentos 
realizados no mês anterior apresentado pela Contratada, nos termos do subitem 8.7 do Termo de 
Referência, respeitando-se o prazo de apuração dos preços médios prevista no subitem 11.1, do 
Termo de Referência – Anexo I.   
 

e) Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a 
partir do recebimento da nota fiscal; 
 

f) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada na execução 
do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; e 
 

g) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados pela 
Contratada. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A Contratada obriga-se a: 

 

a) Somente aceitar guias de abastecimento de modelos previamente 
aprovados, em original, devidamente assinados por pessoas autorizadas, após a confrontação 
das assinaturas com as do cartão de autógrafo que será fornecido pela Seção de Administração 
de Prédios e Veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – SAPEV; 
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b) Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas ou terceiros, por ação ou omissão do seu pessoal durante a entrega do objeto; 
 

c) Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que 
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24h (vinte e quatro horas), a contar da 
solicitação, salvo ocorrência por força maior; 
 

d) Repassar o percentual de desconto de preço promocional eventualmente 
praticado; 
 

e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as 
supressões que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1o, da Lei no 8.666/1993; 
 

f) Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
 
g) Apresentar mensalmente, até o segundo dia útil do mês subsequente ao 
do consumo, demonstrativo dos abastecimentos realizados, em litros e por produto, para a 
aprovação da gestão contratual; 
 
h) Apresentar mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao do 
consumo, nota fiscal com as despesas calculadas nos termos deste contrato; 
 

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação 
e qualificações técnicas exigidas pelo Contratante; 
 

j) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital e com os termos da proposta de preços; 
 

k) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sendo considerados 
válidos todos os expedientes/notificações enviadas ao endereço eletrônico indicado; 
 

l) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal do Brasil, Dívida 
Ativa da União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 

m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto licitado; e 
 

n) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar 
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a veiculação de publicidade, vinculativa ou não, 
acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA  
 

O contrato de fornecimento terá vigência a partir de sua assinatura até o dia 31 de 
dezembro de 2022, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

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

I  - Não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do 
TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 
 

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

b) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por 
cento), sobre o valor da obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na 
hipótese de atraso injustificado, considerando-se como inexecução parcial, quando 
houver percentual de execução, ou total da obrigação, quando não houver percentual 
de execução; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de descumprimento total, a 
incidir sobre o valor do contrato, ou parcial, a incidir sobre o saldo remanescente do 
contrato; 

d) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, descredenciamento no SICAF, ou nos sistema de cadastramento de 
fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, caso convocado dentro do prazo de 
validade da proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002; 
 

PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe 
o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO NONO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
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indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos 
reais e comprovados. 

 
PARÁGRAFO DEZ -   O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega, 
total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em 
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de 
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de 
terceiro reconhecido pela Administração. 

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

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

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

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

 
PARÁGRAFO QUINZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para 
atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de 
Alagoas. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE -  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO  

              O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por parte da 
contratada, assegurará ao contratante o direito de dá-lo por rescindido, sem prejuízo do disposto na 
Cláusula Oitava, por ato unilateral e escrito e sem que assista à contratada o direito a qualquer 
indenização. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dar-se-á, também, a rescisão por acordo entre as partes. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá, ainda, ser rescindido o contrato em razão dos seguintes motivos: 
 

a) não cumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de cláusulas contratuais, 
especificações ou prazos; 
 

b) atraso no início ou interrupção do fornecimento dos produtos regularmente solicitados; 
 

c) cometimento reiterado de faltas durante a execução do contrato, conforme advertências da 
Administração; 
 

d) outros compatíveis com o objeto deste procedimento, previstos na Lei de Licitações e Contratos. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos créditos 
decorrentes da execução deste contrato, porventura existentes, até o limite dos prejuízos causados 
ao contratante, sem prejuízo das sanções administrativas previstas. 

 

CLÁUSULA DEZ   – DA S   ALTERAÇÕES  
 

  O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 
no art. 65 da Lei no 8.666/1993, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido 
artigo. 

 

CLÁUSULA ONZE – DA VINCULAÇÃO DESTE    AJUSTE   AO    ATO   CONVOCATÓRIO    E    À    PROPOSTA     COMERCIAL 
APRESENTADA      PELA     CONTRATADA 
 

  Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório referente ao Pregão 
nº 07/2022, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta no Processo Administrativo no 
0005561-66.2021.6.02.8000. 

CLÁUSULA DOZE – DO FORO   
 

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

CLÁUSULA TREZE - DA  PUBLICAÇÃO  
 

  O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma prevista 
no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
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                                     PODER JUDICIÁRIO 

                 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

      CONTRATO Nº 07/2022                                                                                                               9 

 

CLÁUSULA QUATORZE - DA S   DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

  Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as partes, e serão 
objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber. 

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

 

Maceió, 22 de março de 2022. 

 

Pelo TRE/AL: 

 

 

 

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TER-AL 

 

 

 

Pela Contratada: 

 

 

 

 

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

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2022.

À COMAP,

Sra. Coordenadora,

 

Encaminho, para fins de Check list, o Contrato n.º 07/2022, evento SEI nº 1031943.

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 22/03/2022, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1031949 e o código CRC 704DF644.

0005561-66.2021.6.02.8000 1031949v1
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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: 20.528.778/0001-85 DUNS®: 944848334
Razão Social: AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI
Nome Fantasia: AUTO POSTO CONFIANCA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/12/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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

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

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 12/06/2022
FGTS 23/03/2022
Trabalhista Validade: 17/06/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/01/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 11/01/2021 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2021 (*)Validade:

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

Emitido em: 22/03/2022 15:03 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0794531/22-92

Contribuinte
AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI - EPP

CPF/CNPJ
20528778000185

Endereço
RUA GOVERNADOR LAMENHA FILHO, 1880  , BAIRRO FEITOSA, MACEIO/AL - CEP: 57.043-000

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle 
de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que 
venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao CONTRIBUINTE , 
acima identificado inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão. 

MACEIÓ (MCZ), 22 de Março de 2022

Válida até: 20/06/2022

Código de autenticidade: 84C40B04994316CB
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Certidão Negativa Municipal. Atualizada (1031999)         SEI 0005561-66.2021.6.02.8000 / pg. 252



PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0005561-66.2021.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

   SIM  1026041 
 1031943

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM

 1031993 
 1031996 
 1031999

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 22/03/2022, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1032000 e o código CRC 1F15AD9C.

0005561-66.2021.6.02.8000 1032000v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1032000, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 22/03/2022, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1032008 e o código CRC 20EFF092.

0005561-66.2021.6.02.8000 1032008v1
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E-mail - 1032049

Data de Envio: 
  22/03/2022 15:35:12

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

Para:
    grupoacacias20@hotmail.com

Assunto: 
  CONTRATO Nº 07/2022-TRE/AL, para assinatura

Mensagem: 
  
À senhora Valéria Maria de Lima Macedo,
Representante da empresa AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do
CONTRATO Nº 07/2022-TRE/AL (Processo SEI n.º 0005561-66.2021.6.02.8000), para imprimi-lo em 02
(duas) vias, assinar em cada uma delas e devolver as vias para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Segue também, em anexo, a nota de empenho referente à contratação.

Obs: Caso possuam TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, na data de hoje, preferencialmente,
e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983.0622

Anexos:
    Contrato_1031943_07___Aquisic_amp__807_a_amp__771_o_combusti_amp__769_veis_2022___PA_0005561_66.2021.pdf
    Nota_1030457_NE_070011_2022NE000186_v002_20528778000185_20220318141601.pdf
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E-mail - 1036543

Data de Envio: 
  29/03/2022 14:57:08

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

Para:
    grupoacacias20@hotmail.com
    postoacacias2@gmail.com

Assunto: 
  CONTRATO Nº 07/2022-TRE/AL, para assinatura

Mensagem: 
  À senhora Valéria Maria de Lima Macedo,
Representante da empresa AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do
CONTRATO Nº 07/2022-TRE/AL (Processo SEI n.º 0005561-66.2021.6.02.8000), para imprimi-lo em 02
(duas) vias, assinar em cada uma delas e devolver as vias para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Segue também, em anexo, a nota de empenho referente à contratação.

Obs: Caso possuam TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, na data de hoje, preferencialmente,
e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983.0622

Anexos:
    Contrato_1031943_07___Aquisic_amp__807_a_amp__771_o_combusti_amp__769_veis_2022___PA_0005561_66.2021.pdf
    Nota_1030457_NE_070011_2022NE000186_v002_20528778000185_20220318141601.pdf
    E_mail_1032049.html
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/50I/W/,2
o35/KpPIH3qH6UIJH3aHIJH3Q/3EJTH3aH0/QPF
</GI/5/K1HK1/3QH3/TGI/5H3=_;93e9+;9389:Z̀=:8=3D̀<DÈ
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Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 07/04/2022 16:46:51
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 7052368
   Data prevista de publicação: 08/04/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14416500 Extrato do Contrato n. 07-2022 (AUTO POSTO
CONFIANAA).rtf

1a62f4fdc673f31e
740f448e5f05ef9b 4,00 R$

132,16

14416501 Extrato do Convenio n. 10-2021 (TRE e Penedo-AL) -
requisiAAo.rtf

e971d64b21d4ca51
c3b9139c78a60723 3,00 R$

99,12

14416502 Extrato do Convenio n. 11-2021 (TRE e Penedo-AL) -
manutenAAo.rtf

6d1700823c08f35c
99bdf456378eb081 3,00 R$

99,12

TOTAL DO OFICIO 10,00 R$
330,40
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 31/2022

Processo nº TRF2-EOF-2021/0255. Objeto: Contratação de empresa
especializada para realizar reparos (manutenção corretiva) em bombas hidráulicas do
prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rua do Acre nº 80) e do prédio do CCJF
(Av. Rio Branco nº 241). O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em
epígrafe à empresa Z M BOMBAS ELETRO HIDRÁULICA LTDA.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 07/04/2022)

S EC R E T A R I A - G E R A L
AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região torna público que o Exmo. Sr.
Presidente, Desembargador Federal Messod Azulay Neto, decidiu, no processo
administrativo digital nº TRF2-EOF-2021/00169, aplicar à empresa THS Tecnologia,
Informação e Comunicação Ltda.-ME a penalidade de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de
06 (seis) meses, com efeitos a partir de 30/03/2022, nos termos do subitem 8.3.2 do
Contrato nº TRF2- CON-2021/00109 c/c art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor Geral

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, com base no art. 61, § único, da Lei n.º
8.666/93, torna público o Registro de Preços para aquisição de materiais para confecção de
balcões, portas e barreiras de isolamento, correspondente ao Pregão n.º 11/2022, assinado em
24/03/2022, com vigência de 01/04/2022 a 01/04/2023, conforme subprocessos do P. A. n.º
T R F 2 - EO F - 2 0 2 2 / 0 0 0 4 .

Foram celebradas as atas TRF2-ARP-2022/00018 e TRF2-ARP-2022/00019, no valor
global de R$ 24.566,00, cujas íntegras podem ser consultadas por meio do
link:http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-publica/compras-contratos-atas-rp/ - ano
2022/ mês abril.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor da Secretaria Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 1/2022

Processo nº TRF2-EOF-2021/0270. Objeto: Aquisição de material permanente -
suporte articulado para TV de 55'', por meio do Sistema de Registro de Preços. O Senhor

Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa LD 209
MAGALHÃES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 07/04/2022)

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O TRF- 2ª RG, de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não sofreram alterações os preços registrados nas Atas de Registro de Preços abaixo
relacionadas:

. Ata (n.º) Pregão Objeto - Aquisição de Publicação na íntegra D.O.U
Seção 3

Processo Contratada

. 039/21 063/21 Aquisição de computadores de mão tipo tablets e adaptador USB, para a Justiça Federal da 2ª Região. 26/01/2022Pág. 144 T R F 2 - EO F - 2 0 2 1 / 8 4 Microsens S.A

. 004/22 085/21 Aquisição de licenças de softwares, para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e para a Seção Judiciária do Espírito Santo,
conforme especificações técnicas e condições contidas no Termo de Referência.

18/01/2022Pág. 143 T R F 2 - EO F - 2 0 2 1 / 5 1 . 0 2 Targetware Informática Ltda

. 081/21 133/21 Registro de preços para a contratação de empresa para o fornecimento e instalação de portas corta-fogo completas,
compostas por barras antipânico e demais acessórios necessários para cumprimento da legislação vigente.

18/01/2022 Pág. 143 T R F 2 - EO F - 2 0 2 1 / 2 3 3 Storz Assessoria e Consultoria a Empresas Eireli.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor Geral

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de empenho: 2022NE000022, emitida em 25/03/2022. Contratante: TRF-
2ªRG. Contratado: Filipe Fonteles Cabral. Objeto: Ministrar aula no curso "A Lei Geral de
Proteção de Dados no Judiciário". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da
Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168419. Elemento
de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 429,00. Proc. nº TRF2-EOF-2022/00078.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de empenho: 2022NE000024, emitida em 25/03/2022. Contratante: TRF-
2ªRG. Contratado: Bruno Ricardo Bioni. Objeto: Ministrar aula no curso "A Lei Geral de
Proteção de Dados no Judiciário". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da
Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168419. Elemento
de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 450,00. Proc. nº TRF2-EOF-2022/00078.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de empenho: 2022NE000181, emitida em 29/03/2022. Contratante: TRF-
2ªRG. Contratada: JB REPRESENTACAO DEMEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA. Objeto:
Aquisição de luvas de procedimento em látex e em nitrilo de uso hospitalar - Ata n.º TRF2-
ARP-2021/00021. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e
7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168413. Elemento de
despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 1.560,00. Proc. nº TRF2-EOF-
2021/00043.01.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de empenho: 2020NE000629, emitida em 13/08/2020. Contratante: TRF-
2ªRG. Contratada: RIZON INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA. Objeto. Aquisição de
equipamentos e ferramentas para a oficina de manutenção de veículos e para a oficina de
marcenaria. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto 10.024/19. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento de despesa: 449052.
Valor total do empenho: R$ 3.116,00 (três mil, cento e dezesseis reais). Proc. nº TRF2-EOF-
2020/00152.

EXTRATO DE RESCISÃO

Espécie: Termo de Rescisão unilateral do Contrato nº TRF2-CON-2021/00109, celebrado
entre o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e empresa THS Tecnologia, Informação e
Comunicação Ltda.-ME.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação presencial de serviços para
projetos de desenvolvimento e de manutenção de software com práticas ágeis, para
atendimento das necessidades da Justiça Federal da 2ª Região, conforme constante no
Processo Administrativo Digital nº TRF2-EOF-2021/00169.
DA RESCISÃO: Fica rescindindo unilateralmente o Contrato nº TRF2-CON-2021/00109, a
partir de 30/03/2022, em observância aos arts. 77, 78, inciso I, e art. 79, inciso I, todos da
Lei nº 8.666/93, diante das informações que instruem os autos.
DATA E ASSINATURA: Rio de Janeiro, 30 de março de 2.022 - DESEMBARGADOR FEDERAL
MESSOD AZULAY NETO - Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 07/2022; PA SEI nº 0005561-66.2021.6.02.8000; Fund. Legal: Lei n°
10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, Resolução TRE/AL nº 15.787 e, subsidiariamente,
na Lei n° 8.666/93; Partes: a União, através do TRE/AL, e a empresa a AUTO POSTO
CONFIANÇA EIRELI, CNPJ 20.528.778/0001-85; Objeto: Fornecimento de combustíveis
(gasolina comum - 5.500 litros e óleo diesel S/10 - 1.000 litros) para abastecimento de
veículos automotivos pertencentes à frota do Tribunal e os eventualmente locados
e/ou cedidos à Justiça Eleitoral de Alagoas, durante o período eleitoral de 2022; Valor
total: R$ 39.256,00 sendo R$ 34.034,00 para gasolina e R$ 5.222,00 para diesel;
Vigência: da data da assinatura até 31 de dezembro de 2022; Assinatura:
22/03/2022.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio nº 11/2021; Processo nº 0008116-90.2020.6.02.8000; Fund. Legal: Lei
8.666/1993 e suas atualizações. Partes: Município de Penedo/AL, CNPJ nº
12.243.697/0001-00, e a União, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº
06.015.041/0001-38; Objeto: o apoio, por parte do Município de Penedo - AL, ao TRE/AL,
nas atividades de manutenção do cartório eleitoral no que respeita a serviços de limpeza,
asseio, conservação e vigilância. Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura
(13/08/2021), podendo ser prorrogado sucessivamente por igual período.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio nº 10/2021; Processo nº 0008108-16.2020.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
6.999/1982, Resolução nº 23.523/2017, do TSE e Lei 8.666/1993 e suas atualizações.
Partes: Município de Penedo/AL, CNPJ nº 12.243.697/0001-00, e a União, através do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto: conjugação de
esforços entre os partícipes para atuar em parceria, na continuidade das ações
institucionais necessárias à realização das atividades inerentes à Justiça Eleitoral, no
Município de Penedo/AL, no que concerne à requisição de pessoal. Vigência: 5 anos, a
partir da data da assinatura (13/08/2021), podendo ser prorrogado.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2020; Processo SEI nº 0003640-
09.2020.6.02.8000; Fund. Legal: artigo 57, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e
alterações e na Cláusula Oitava do Contrato nº 35/2020; Partes: União, através do TRE/AL,
e a empresa SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA., CNPJ nº 09.625.923/0001-03;
Objeto: a) prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 35/2020, que trata da
prestação e serviços visando à execução dos serviços da 2ª fase da reforma do antigo
edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por 60 dias; e b) prorrogação do
prazo de vigência do Contrato nº 35/2020, por 120 dias. Assinatura: 07/04/2022.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 11/2022

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0005460-
29.2021. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de confecção de material
gráfico para fornecimento de Manuais tipo cartilha e Guias Rápidos de instrução para
mesários que farão parte das Eleições Gerais de 2022, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

OTAVIO LEAO PRAXEDES
Ordenador de Despesas/ Presidente do Tre/al

(SIDEC - 07/04/2022) 070011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE PENALIDADE

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, APLICA à empresa ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ nº
15.785.674/0001-16, as seguintes penalidades: (a) Impedimento de licitar e de
contratar com a União, bem como descredenciamento do SICAF, pelo período de 01
(um) ano, em conformidade com o Item 18.3, alínea b (EDITAL) e pela dosimetria
prevista no § 2º do art. 2º da Portaria 364/2017 - TRE/AM. (b) Multa pela inexecução
total da Nota de Empenho 2020NE001320, no valor de R$1.068,01(um mil, sessenta e
oito reais e um centavo), que corresponde ao percentual de 10% do valor da Nota de
Empenho. Conforme item 18.3, alínea a, do Edital de Pregão Eletrônico 30/2020. PAD
nº 8897/2020. DATA DA DECISÃO: 07/03/2022, pelo Des. Wellington José de Araújo.

Manaus, 7 de abril de 2020.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

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

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2022.
À SCON,
Para registro contábil do Contrato 07/2022.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 08/04/2022, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1044087 e o código CRC 59CA8DDF.

0005561-66.2021.6.02.8000 1044087v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 874 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 08 de abril de 2022.

À Senhora

Valéria Maria de Lima Macedo

Representante da empresa  AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELI

Avenida Gov. Lamenha Filho, 1.880 - Serraria

CEP: 57043-000 - Maceió/AL

 

Assunto: Entrega. Via. Contrato nº 07/2022. TRE/AL e AUTO POSTO CONFIANÇA
EIRELI

Processo SEI n° º 0005561-66.2021.6.02.8000.

 

    Prezada Senhora,

    Com os cordiais cumprimentos, encaminho a inclusa documentação, tratando-se do
Contrato nº 07/2022, celebrados entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL)
e V. Sa., para fins de acompanhamento.

    Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer
esclarecimentos.

                                                                                                  Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
         Seção de Licitações e Contratos do TRE-AL

        Tel.(82)2122-7764/2122-7765/99637-3090

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 08/04/2022, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1044135 e o código CRC 54022611.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2022.
À SPAE,
Para expedição do Ofício 874/2022
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 08/04/2022, às 12:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1044143 e o código CRC 6F4FF85E.

0005561-66.2021.6.02.8000 1044143v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2022.
À SLC
 
Prezados(as),
 
Vieram os autos para registro do Contrato 07/2022,

entretanto, não foi possível identificar de maneira clara, objetiva e
segura, em nenhuma de suas cláusulas, o valor total dessa
contratação.

Desta feita, remeto os autos para providências
objetivando instruir com tal informação de modo a permitir o registro
objetivo e seguro, bem como a disponibilização da referida
informação para as partes envolvidas, assim, permitindo a
verificação do montante aqui contratado e, ainda, de sua completude,
privilegiando o melhor controle da contratação.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 08/04/2022, às 12:24, 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
1044145 e o código CRC 910ADC81.

0005561-66.2021.6.02.8000 1044145v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
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Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2022 
Processo SEI nº 0005561-66.2021.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
07/2022, celebrado nos autos do 
Processo SEI nº 0005561-
66.2021.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, e a empresa 
AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELI. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato representado por seu 
Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no 
CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a 
empresa AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 
n° 20.528.778/0001-85, situada na Av. Gov. Lamenha Filho, nº 1880 - Serraria, 
Maceió - AL, Cep: 57043-000, tel.: (82) 99952-8076 e 3185-8129, e-mail: 
grupoacacias20@hotmail.com,  neste ato representada por Valéria Maria de 
Lima Macedo, portadora da Carteira de Identidade nº 489.183 SSP/AL, inscrita 
no CPF sob o nº 223.194.254-20, resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, 
nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objetivo a complementação da redação 
da Cláusula Terceira no Contrato nº 07/2022, para fazer constar o valor da 
contratação, da seguinte forma: 
 

“CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DO DESCONTO E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 

O valor a ser pago pelos combustíveis fornecidos será o preço 
médio mensal do combustível praticado no município de Maceió, 
conforme apuração da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis – ANP, publicada em seu sítio oficial 
entre o segundo e o quarto dia útil do mês seguinte ao do 
consumo, com a incidência do desconto de -0,01% (negativa em um 
centésimo por cento) ofertado no Pregão Eletrônico nº 07/2022. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor estimado do contrato é de R$ 
39.256,00 (trinta e nove mil e duzentos e cinquenta e seis reais), 
conforme consta na Nota de Empenho nº 186/2022. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O desconto ofertado será fixo e irreajustável. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os preços de mercado, promocionais ou não, 
deverão ser aplicados ao presente contrato, desde que inferiores aos 
acordados pelas partes. 
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PARÁGRAFO QUARTO - A nota fiscal deverá discriminar o tipo do 
combustível e as respectivas quantidades de litros fornecidos. 
PARÁGRAFO QUINTO - Poderão ser descontados dos pagamentos os 
valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas. 

PARÁGRAFO SEXTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de 
pagamento. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por 
ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá 
anexar à nota fiscal documento que comprove tal opção conforme a 
legislação de regência, para que sobre o valor do pagamento não incidam 
as retenções de que trata a cláusula acima. 

PARÁGRAFO NONO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá 
ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro 
dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o 
contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644 

                       365                        365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%.” 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 
 

O presente aditivo não possui reflexos financeiros, não implicando 
acréscimo no valor atual do contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO SUPORTE 
 
 Este termo aditivo tem amparo no que consta no processo SEI 
0005561-66.2021.6.02.8000, especialmente no Despacho SCON 1044145. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO 
DA AUTORIDADE COMPETENTE  
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão da 
lavra do Desembargador-Presidente desta Corte, documento SEI nº XXXX, 
constante dos autos do Processo SEI nº 0005561-66.2021.6.02.8000. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO 
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 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 SEXTA: 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 XXXX de 2022. 
 
 

Pelo CONTRATANTE: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 

Pela CONTRATADA: 
Valéria Maria de Lima Macedo 
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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 abril de 2022.
À AJ-DG, para análise da minuta do 1º Termo

Aditivo ao Contrato nº 07/2022.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 18/04/2022, às 16:16, 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
1047568 e o código CRC 4F302FCF.

0005561-66.2021.6.02.8000 1047568v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de abril de 2022.
À AJ-DG,
Senhor Assessor,
Em complemento ao Despacho SLC 1047568,

informo que a licitação divulgada por este Regional foi do tipo
maior desconto, razão pela qual, no contrato de aquisição de
combustíveis oriundo da referida licitação não consta
cláusula de valor da contratação, mas a previsão do valor da
despesa comprometida pela Nota de Empenho (Cláusula
Quarta), em conformidade com os contratos/licitações de
exercícios anteriores.

Ressalto que a alteração proposta através do termo
aditivo, deu-se em razão da solicitação da SCON, em seu
Despacho 1044145. 

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 19/04/2022, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1048403 e o código CRC 359C5811.

0005561-66.2021.6.02.8000 1048403v1
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PROCESSO : 0005561-66.2021.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 450 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Vêm os autos em epígrafe à análise desta

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, ex vi do parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, para fins de análise da
minuta 1047567 do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2022,
celebrado com a Empresa AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n° 20.528.778/0001-85, cujo objeto é o
fornecimento  de combustíveis, gasolina comum e óleo diesel
S/10, no Município de Maceió, durante as Eleições de 2022,
com destinação ao abastecimento de veículos automotivos
locados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e
dos eventualmente cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de cartões eletrônicos.

 
O referido termo aditivo objetiva a complementação

da redação da Cláusula Terceira no Contrato nº 07/2022, para
fazer constar o valor da contratação, da seguinte forma:

 
“CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DO
DESCONTO E DAS CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO
O valor a ser pago pelos combustíveis
fornecidos será o preço médio mensal do
combustível praticado no município de
Maceió, conforme apuração da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP, publicada em seu
sítio oficial entre o segundo e o quarto
dia útil do mês seguinte ao do consumo,
com a incidência do desconto de -0,01%
(negativa em um centésimo por cento)
ofertado no Pregão Eletrônico nº 07/2022.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor
estimado do contrato é de R$
39.256,00 (trinta e nove mil e
duzentos e cinquenta e seis reais),
conforme consta na Nota de Empenho
nº 186/2022.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O desconto
ofertado será fixo e irreajustável.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os preços de
mercado, promocionais ou não, deverão
ser aplicados ao presente contrato, desde
que inferiores aos acordados pelas partes.
PARÁGRAFO QUARTO - A nota fiscal
deverá discriminar o tipo do combustível
e as respectivas quantidades de litros
fornecidos.
PARÁGRAFO QUINTO - Poderão ser
descontados dos pagamentos os valores
atinentes a penalidades eventualmente
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aplicadas.
PARÁGRAFO SEXTO - Em nenhuma
hipótese haverá antecipação de
pagamento.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião
de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela
legislação tributária.
PARÁGRAFO OITAVO - Se a empresa for
optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove tal
opção conforme a legislação de regência,
para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata a
cláusula acima.
PARÁGRAFO NONO - Havendo atraso no
pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios,
apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não
tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira=
0,0001644, assim apurado:
 
        I = (TX/100)           I= (6/100)           
   I = 0,0001644
               365                       365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%.”

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Sabe-se que o Contrato nº 7/2022 foi celebrado em

22/03/2002, com vigência estabelecida até 31/12/2022, nos
termos da Cláusula Sétima do referido instrumento
contratual.

 
A Seção de Contabilidade, quando do registro do

Contrato, ressaltou não ter sido possível identifciar de
maneira clara, objetiva e segura, o valor total da contratação,
razão pela qual recomendou o aditamento da contratação para
que o valor do montante contratado restasse explícito,
privilegiando o melhor controle da contratação.

 
A Seção de Licitações e Contratos anexou a minuta

do aditamento em questão, no evento SEI nº 1047567,
encaminhando o procedimento para análise desta AJ-DG, nos
termos do Despacho SLC 1047568.

 
O termo aditivo não possui reflexos financeiros,

não havendo, dessa maneira, acréscimo no valor contratual.
 
3. DA MINUTA
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Quanto ao conteúdo da minuta (1047567), vê-se
que guarda consonância com as regras dispostas no art. 55 da
Lei de Licitações, pois discrimina as partes contratantes
(preâmbulo), o objeto (cláusula primeira), o preço (cláusula
segunda), o suporte (cláusula terceira), a vinculação do termo
aditivo ao ato de autorização da Presidência (cláusula quarta),
a publicidade (cláusula quinta) e, por fim, as incorporações do
termo aditivo ao contrato principal (cláusula sexta).

 
4. CONCLUSÃO
 
Assim, esta Assessoria Jurídica aprova, nos termos

do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, e em face de
sua regularidade jurídica, a minuta 1047567 do 1º Termo
Aditivo ao Contrato nº 7/2022, celebrado com a Empresa
AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
20.528.778/0001-85, cujo objeto é o fornecimento  de
combustíveis, gasolina comum e óleo diesel S/10,
no Município de Maceió, durante as Eleições de 2022, com
destinação ao abastecimento de veículos automotivos locados
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e
dos eventualmente cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de cartões eletrônicos.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 19/04/2022, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 19/04/2022, às 16:48, 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
1048455 e o código CRC 1387CE15.

0005561-66.2021.6.02.8000 1048455v2
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DESPACHO

Maceió, 19 de abril de 2022.
Quando da análise da minuta 1047567, que objetiva

o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7/2022 (1047567), iniciada
na forma do Parecer nº 450/2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG,
exarada por esta Unidade Administrativa, constatou-se a
regularidade da minuta anexada, do ponto de vista formal.

 
No entanto, melhor observando o instrumento

supramencionado e, considerando o pronunciamento contido
no Despacho SLC 1048403, chamo o feito a ordem para
retornar os presentes autos à Secretaria de Administração,
com o registro de que, em verdade, o que se pretende
noprocedimento autos não seria o caso de aditamento de
contrato ou mesmo apostilamento.

 
Não há modificação passível de transmutar o

conteúdo do ajuste, e a explanação requerida relacionada a
valores, vinculada que é à quantidade de litros de
combustível, por ser variável, retrata apenas o momento, não
sendo, também, caso de apostila.

 
Portanto, basta informar o requerido no

Despacho SCON 1044145 no processo, o que já foi feito
(Reserva de Crédito - 1008147 e Cláusula quarta do Contrato
nª 7/2022), sendo a medida, no ver desta AJ/DG, bastante a
atender ao requesto da unidade contábil.

 
Assim, não nos parece ser a situação, como dito,

passível de qualque atuação deste TRE/AL, ou seja, não se
recomenda aditar ou apostilar, devendo-se manter o contrato
incólume.
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À Secretaria de Administração, para conhecimento

e providências decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 20/04/2022, às 15:54, 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
1048515 e o código CRC 278D7D56.

0005561-66.2021.6.02.8000 1048515v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de abril de 2022.
À COFIN para, em face do Despacho

SCON 1044145, tomar ciência do Despacho SLC 1048403 e do
Despacho AJ-DG 1048515.

Após as providências a cargo da SCON, sugiro
devolver o feito à Unidade Gestora.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/04/2022, às 17:03, 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
1049192 e o código CRC 6BA4F0E1.

0005561-66.2021.6.02.8000 1049192v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de abril de 2022.
À SCON,
Após ciência do conteúdo do despacho GSAD

(1049192), retorno os autos para continuidade do feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/04/2022, 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
1049295 e o código CRC FCEDB89F.

0005561-66.2021.6.02.8000 1049295v1
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  20/04/22  18:39     NS                               USUARIO : MARCELO VIANA  
  DATA EMISSAO      : 20Abr22   VALORIZACAO : 20Abr22  NUMERO  :
2022NS001245   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 20528778/0001-85 - AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI            
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000039            DATA VENCIMENTO  : 31Dez22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO Nº 07/2022, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS
  (5.500 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.00 LITROS DE ÓLEO DIESEL S/10),
DURANTE O
  PLEITO DE 2022, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE
REFERÊNCIA - ANEXO
   I, DO PREGÃO Nº 07/2022. PROC.SEI Nº 0005561-66.2021.6.02.8000.              
                                                                                
  
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404          20528778000185        812310401                            
                                                                       39.256,00
                                                                                
                                                                                
                  
  LANCADO POR : 84321610478 -  MARCELO VIANA                   20Abr22   18:34  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA 
----------------------------------------XX-------------------------------------
  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  20/04/22  18:40                                      USUARIO : MARCELO VIANA  
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM
EXECUÇÃO   
  CONTA CORRENTE  : N 20528778000185                                            
  AUTO POSTO CONFIANCA EIRELI                                                   
                               SALDO ANTERIOR A 01ABR                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
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    20Abr 070011 00001 NS001245 541404           39.256,00C           39.256,00C
                                                   
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 20/04/2022, às 18:41, 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
1049372 e o código CRC 155CF6B1.

0005561-66.2021.6.02.8000 1049372v2

SIAFI - Registro/Baixa de Contratos SCON 1049372         SEI 0005561-66.2021.6.02.8000 / pg. 289


	Memorando 660 (0927423)
	Termo de Referência SAPEV 0927466
	Despacho AGE 0947119
	Despacho GDG 0947751
	Despacho GSAD 0953225
	Despacho AGE 0958501
	Despacho GSAD 0965865
	Cotação Preço. Gasolina. MCZ. Levantamento ANP. Outubro21. (0966243)
	Cotação Preço. Diesel. MCZ. Levantamento ANP. Outubro21. (0966247)
	Despacho SEIC 0966249
	Despacho COMAP 0966354
	Despacho SLC 0966483
	Despacho SEIC 0966487
	Certidão SEIC 0970286
	Minuta de edital (0978318)
	Informação 6028 (0978320)
	Despacho GSAD 0978639
	Despacho COFIN 0979830
	Despacho SGO 0980518
	Despacho GSAD 0983695
	Despacho SAPEV 0983708
	Despacho SGO 0984221
	Despacho GSAD 0984270
	Despacho COFIN 0984301
	Despacho SLC 0984853
	Despacho GSAD 0985179
	Parecer 1527 (0993235)
	Conclusão GDG 0993297
	Despacho AEP 0993440
	Despacho GSAD 0993865
	Despacho SLC 1000873
	Despacho GSAD 1001103
	Despacho COFIN 1001115
	SIAFI - Pré-Empenho SGO 1008147
	SIAFI - Documento de Conformidade SGO 1008148
	Edital do PE nº 07/2022 (1009305)
	Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (1009323)
	Publicação do  Aviso de Licitação - DOU (1009842)
	Publicação do Edital do PE nº 07/2022 - Transparência (1009844)
	Despacho SLC 1009845
	Portaria 168/2021 - DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS (1013436)
	Anexo CHAT CONVERSAÇÃO - EMPRESA AUTO POSTO CONFIANÇA (1017012)
	Proposta EMPRESA AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELI (1017088)
	Despacho PREG 1017091
	Despacho SAPEV 1017128
	Anexo PROPOSTA RETIFICADA EMPRESA AUTO POSTO CONFIANÇA (1022490)
	Despacho PREG 1022578
	Despacho SAPEV 1022685
	Declaração SICAF - EMPRESA AUTO POSTO CONFIANÇA EIRELI (1023069)
	Certidão RECEITA FAZENDA ESTADUAL (1023071)
	Anexo CONSULTA CONSOLIDADA (1023072)
	Certidão FALÊNCIA E CONCORDATA (1023073)
	Anexo REGISTRO COMERCIAL (1023074)
	Certidão TCU - PESSOA FÍSICA - VALÉRIA MARIA DE LIMA MACEDO (1023077)
	Certidão CNJ - PESSOA FÍSICA - VALÉRIA MARIA DE LIMA MACEDO (1023101)
	Certidão TST - EMPRESA (1023105)
	Certificado FGTS (1023109)
	Anexo CNPJ (1023111)
	Anexo INSCRIÇÃO ESTADUAL (1023115)
	Documentos Pessoais RG - VALÉRIA MARIA DE LIMA MACEDO (1023116)
	Certificado IBAMA (1023118)
	Anexo ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (1023120)
	Anexo ALVARÁ VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS (1023125)
	Certificado POSTO REVENDEDOR - ANP (1023129)
	Anexo LICENÇA DE OPERAÇÃO (1023138)
	Anexo BALANÇO PATRIMONIAL (1023145)
	Anexo DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (1023149)
	Certificado DE REGISTRO CADASTRAL - CRC (1023150)
	Anexo DECLARAÇÕES COMPRASNET (1023151)
	Relatório DE OCORRÊNCIAS (1023155)
	Relatório DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE LICITAR (1023156)
	Relatório DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO FORNECEDOR (1023158)
	Relatório DE CREDENCIAMENTO (1023161)
	Relatório DE LINHA DE FORNECIMENTO (1023162)
	Relatório QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (1023164)
	Anexo RESULTADO POR FORNECEDOR (1024040)
	Anexo CADIN (1024041)
	Termo DE ADJUDICAÇÃO (1024043)
	Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2022 (1024045)
	Ata COMPLEMENTAR N.º 1 - PREGÃO ELETRÔNICO 7/2022 (1024048)
	Informação 1155 (1024059)
	Parecer 241 (1024785)
	Conclusão GDG 1025398
	Decisão 681 (1026041)
	Termo Homologação - PE 7/2022 (1027584)
	Despacho GSAD 1027585
	Comprovante de envio de aviso para publicação para o DOU (1028267)
	Publicação no DOU, da homologação do PE 07/2022 (1029026)
	Publicação no Portal da Transparência, da homologação do PE (1029081)
	Despacho SLC 1029593
	Despacho COFIN 1029631
	SIAFI - Documento de Conformidade SGO 1029982
	Despacho COFIN 1030222
	Nota de Empenho 186/2022 (1030457)
	Despacho SAD 1030458
	Contrato nº 07/2022, sem assinaturas (1031943)
	Despacho SLC 1031949
	Declaração SICAF. Atualizada (1031993)
	Certidão Negativa Estadual. Atualizada (1031996)
	Certidão Negativa Municipal. Atualizada (1031999)
	Lista de Verificação - Anexo V - Port. 226/2018 COMAP 1032000
	Despacho COMAP 1032008
	E-mail SLC 1032049
	E-mail SLC 1036543
	E-mail de recebimento de Contrato pela empresa (1036694)
	E-mail Posto Acácias II (1039489)
	Contrato nº 07/2022 - Auto Posto Confiança (assinado) (1041761)
	Comprovante envio extrato contrato publicação DOU (1043216)
	Publicação DOU - extrato contrato 07/2022 (1044086)
	Despacho SLC 1044087
	Ofício 874 (1044135)
	Despacho SLC 1044143
	Despacho SCON 1044145
	Minuta do 1º Termo Aditivo - CT nº 07/2022 (1047567)
	Despacho SLC 1047568
	Despacho SLC 1048403
	Parecer 450 (1048455)
	Despacho AJ-DG 1048515
	Despacho GSAD 1049192
	Despacho COFIN 1049295
	SIAFI - Registro/Baixa de Contratos SCON 1049372

		2022-02-07T13:54:01-0300
	INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO:30920231


		paulo_cesar@in.gov.br
	2022-02-08T01:02:51-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial


		2022-03-08T15:38:47-0300
	JOAO HERMINIO DE BARROS NETO:30920065


		2022-03-09T16:45:04-0300
	JOAO HERMINIO DE BARROS NETO:30920065


		paulo_cesar@in.gov.br
	2022-03-17T02:10:43-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial




