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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1 – Objeto
Aquisição de 02 (dois)
veículos automotores tipo utilitários tipo
caminhonete, conforme especificações
descritas neste Termo de Referência.

2 – Justificativas

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

2.2. A pretendida aquisição amolda-se ao
que prescreve o art. 7º, da Resolução CNJ
nº 83/2009, que dispõe sobre a aquisição,
locação e uso de veículos no âmbito do
Poder Judiciário, bem como ao que
preconiza o art. 7º da Instrução Normativa
nº 06/2013 - TRE/AL, que estabelece
normas e procedimentos para a
coordenação, execução e controle das
atividades relativas ao transportes de
servidores e materias, para a guarda,
manutenção e conservação da frota oficial
de veículos, bem como para o
gerenciamento dos veículos locados,
destacando que a proposição de compra
de veículos foi incorporada à programação
do exercício mediante proposta de crédito
adicional, com remanejamento de despesa
de custeio para investimento
(doc. 0960516), pedido este aprovação
pela Presidência, conforme consta do PA
SEI 0007277-31.2021.6.02.8000. 
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3 – Quantidade
e Especificações

3.1 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES,
DE TIPO CAMINHHONETE PICK-UP, ZERO
KM NOVA, COR BRANCA,
ANO/MOD 2022/2022

3.2 ESPECIFICAÇÕES GERAIS;

VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP,
CABINE DUPLA CARROCERIA ABERTA,
COM CAPACIDADE, NO MÍNIMO PARA 05
(CINCO) PASSAGEIROS, 04 (QUATRO)
PORTAS ANO/MOD 2022/2022, COM
MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 2.4;
TRAÇÃO 4X2, DIREÇÃO HIDRAULICA;
CAMBIO AUTOMATICO, MÍNIMO 06 (SEIS)
MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) RE;
COMBUSTIVEL DIESEL, POTENCIA MINIMA
DE 170CV; AR CONDICIONADO, VIDROS
ELÉTRICOS DIANTEIRO E TRASEIRO,
TRAVAS ELÉTRICAS, TAPETE DE
BORRACHA, CAPOTA MARÍTIMA,
PROTETOR DE CÁRTER, PÁRA-CHOQUES
DIANTEIRO E TRASEIRO NA MESMA COR
DO VEÍCULO, KIT MULTIMÍDIA COMPLETO
COM ALTO FALANTES NAS PORTAS,
BANCO DE COURO NA COR PRETO,
ESTRIBO LATERAIS,  AIRBAG, CAPACIDADE
DE CARGA MÍNIMA 1000KG, COM
GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRES) ANOS

DEMAIS OBRIGAÇÕES:

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

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

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

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

5 – Prazo de
entrega

Prazo máximo de 45 (quarenta e cinco)
dias, a contar da assinatura do contrato.
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6 - Pagamento

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6- Em nenhuma hipótese haverá
antecipação de pagamento;

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

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

7 – Garantia e
Assistência
Técnica do

veículo
automotor

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

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

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

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

8 – Recursos
Orçamentários

As despesas decorrentes da execução do
contrato correrão à conta dos recursos
orçamentários aprovados para o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas para o
exercício de 2021.

9.1- Os objetos do presente Termo de
Referência deverar ser entregue no Edifício
sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, situado na Rua Aristeu de
Andrade nº 377, Farol, Maceió/AL, no
horário de expediente das 13:00h as
19:00h deste Regional, à Comissão de
Recebimento;

9.2- O recebimento do bem, objeto do
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9 – Do local e do
recebimento
dos Veículos

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

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

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

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

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

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

10 – Unidade
Fiscalizadora

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

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

11 – Das

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

11.2 – Manter organizado e atualizado um
sistema de controle sobre o fornecimento
realizado, acompanhando toda a
regularização dos veículos adquiridos;
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11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

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

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

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

12 – Obrigações

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

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

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

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

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

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

Termo de Referência SAPEV 0960602         SEI 0007449-70.2021.6.02.8000 / pg. 6



da Contratada serviço(s) de manutenção em garantia;

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

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

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

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

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

13 – Obrigações
do Contratante

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

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

13.3 - Efetuar o pagamento à contratada
de acordo com as condições de preço e
prazo estabelecidas no Edital de Licitação e
neste Termo de Referência.
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14 –
Sustentabilidade

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

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

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

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

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

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

                                        Maceió/AL, 17 de outubro de 2021.

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 17/10/2021, às 21:40, 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
0960602 e o código CRC CD219D54.

0007449-70.2021.6.02.8000 0960602v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 956 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 17 de outubro de 2021.

Para: Secretaria de Administração

Assunto: Proposta - Aquisição - Veículos. Utilitários.

 

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

conforme descrito no Termo de Referência (doc. 0960602), para ciência e
demais deliberações.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 17/10/2021, às 21:44, 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
0960604 e o código CRC 4513C9DA.

0007449-70.2021.6.02.8000 0960604v9
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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 outubro de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência

SAPEV (doc. 0960602), que reúne os elementos necessários e
suficientes para caracterizar o objeto, evoluo o feito à sua
consideração superior, em observância ao disposto no art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017. 

Informo que a proposição de compra de veículos foi
incorporada à programação do exercício mediante proposta de
crédito adicional, com remanejamento de despesa de custeio para
investimento (doc. 0960516), pedido este aprovado pela Presidência,
conforme consta do PA SEI 0007277-31.2021.6.02.8000. 

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-
lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/10/2021, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960826 e o código CRC 2C5E3CCD.

0007449-70.2021.6.02.8000 0960826v1
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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 outubro de 2021.
Tendo em vista a aprovação do Termo de

Referência (0960602) pela SAD (0960826), faço remessa dos
autos à Secretaria de Administração/COMAP para
prosseguimento do feito.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 18/10/2021, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961271 e o código CRC 480CED43.

0007449-70.2021.6.02.8000 0961271v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
À SEIC,
Para cotação de preços é demais providências.
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 19/10/2021, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961870 e o código CRC 5A897B06.

0007449-70.2021.6.02.8000 0961870v1
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L200 TRITON SPORT HPE
FICHA TÉCNICA

DIMENSÕES
COMPRIMENTO (MM) 5300

LARGURA (MM) 1820

ALTURA (MM) 1795

ENTRE-EIXOS (MM) 3000

BITOLA DIANTEIRA (MM) 1520

BITOLA TRASEIRA (MM) 1515

ALTURA LIVRE DO SOLO (MM) 220

PESO EM ORDEM DE MARCHA (KG) 1940

CARGA ÚTIL (KG) 1020

PESO BRUTO TOTAL (KG) 2960

CAPACIDADE DE REBOQUE SEM FREIO (KG) 750

CAPACIDADE DE REBOQUE COM FREIO (KG) 2300

LUGARES 5

DIMENSÕES INTERNAS DA CAÇAMBA
COMPRIMENTO (MM) 1520

LARGURA (MM) 1470

ALTURA (MM) 475

PERFORMANCE
ÂNGULO DE ENTRADA 32°

ÂNGULO DE RAMPA 25°

ÂNGULO DE SAÍDA 23°

CAPACIDADE DE SUBIDA DE RAMPA 35° = 70 %

MOTOR
CÓDIGO 4N15

DISPOSIÇÃO E COMBUSTÍVEL LONGITUDINAL / DIESEL

CILINDROS E CABEÇOTE 4 EM LINHA / 16 VÁLVULAS / DOHC MIVEC

CILINDRADA (CM3) 2442

DIÂMETRO E CURSO (MM X MM) 86,0 X 105,1

TAXA DE COMPRESSÃO 15,5 : 1

ALIMENTAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA COMMON-RAIL, 
TURBOCOMPRESSOR E INTERCOOLER

POTÊNCIA MÁXIMA (CV @ RPM) 190 @ 3500

TORQUE MÁXIMO (KGF.M @ RPM) 43,9 @ 2500

TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS) 76

RELAÇÃO PESO/POTÊNCIA (KG/CV) 10,21
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Ficha Técnica   |   L200 TRITON SPORT HPE   |   02

TRANSMISSÃO
CÓDIGO V6AWH

TIPO AUTOMÁTICA, 6 MARCHAS

RELAÇÕES DE MARCHA

1a – 3,600

2a – 2,090

3a – 1,488

4a – 1,000

5a  – 0,687

6a  – 0,580

RÉ – 3,732

REDUÇÃO FINAL 4,272

TRAÇÃO
DENOMINAÇÃO CAIXA DE TRANSFERÊNCIA SUPER SELECT

CARACTERÍSTICAS POSSIBILIDADE DE ENGATE 2H – 4H A ATÉ 100 KM/H.

OPÇÕES DE ACOPLAMENTO

2H = TRAÇÃO 4X2 TRASEIRA 
4H = TRAÇÃO 4X4 TEMPO INTEGRAL
4HLC = TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL 
4LLC = TRAÇÃO 4X4 TEMPO PARCIAL E REDUZIDA

RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA – NORMAL 1,000

RELAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA – REDUZIDA 2,566

DIREÇÃO
TIPO PINHÃO E CREMALHEIRA, COM ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA

RAIO MÍNIMO DE GIRO (M) 5,9

SUSPENSÃO

DIANTEIRA
INDEPENDENTE, BRAÇOS TRIANGULARES DUPLOS, 
AMORTECEDORES HIDRÁULICOS, MOLAS HELICOIDAIS E 
BARRA ESTABILIZADORA

TRASEIRA EIXO RÍGIDO, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS, AMORTECEDORES 
HIDRÁULICOS DEFASADOS

FREIOS
DIANTEIRO DISCO VENTILADO 17”

TRASEIRO TAMBOR

RODAS E PNEUS
RODAS LIGA LEVE 18” X 7,5”

PNEUS 265/60 R18
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HOME › L200 TRITON SPORT

UMA NOVA PICAPE PARA UMA NOVA GERAÇÃO
Uma nova geração vem cheia de novos caminhos e desafios. Por isso, a nova

Mitsubishi L200 Triton Sport chega com tudo para você encarar todos eles com a
força de um verdadeiro 4x4, sem abrir mão do espaço, conforto e da alta tecnologia,

antes presente apenas em SUVs de luxo, e que agora é levada a um novo patamar
com a nova L200. Com visual totalmente renovado, a picape traz um novo design
frontal, já alinhado com o design global da Mitsubishi, com o Advanced Dynamic
Shield, garantindo à picape uma aparência mais moderna e agressiva, com linhas

marcantes e imponentes. 

Com mais de 40 anos de história, a nova L200 Triton Sport chega à linha 2022 ainda
mais robusta e versátil, pronta para superar qualquer terreno, da terra ao asfalto, pra

passeio ou pra trabalho, com a confiança que você espera de uma picape da
Mitsubishi. 

L200 TRITONL200 TRITON
SPORTSPORT
4 YOU 4 NEW GENERATION.4 YOU 4 NEW GENERATION.

ESTOU EM MACEIÓ - AL INSTITUCIONAL TENHO UM MIT

MODELOS OFERTAS SERVIÇOS E
BENEFÍCIOS

MUNDO
MIT

VENDAS
DIRETAS

MIT
ASS
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GALERIA

VERSÕES
Confira as versões da L200 Triton Sport

L200 TRITON SPORT HPE

Motor 2 4 Diesel com 190CV

GLS

A PARTIR DE:

R$ 234.990,00

HPE

A PARTIR DE:

R$ 258.990,00

HPE-S

A PARTIR DE:

R$ 284.990,00

FOTOS VÍDEOS

ESTOU EM MACEIÓ - AL INSTITUCIONAL TENHO UM MIT

MODELOS OFERTAS SERVIÇOS E
BENEFÍCIOS

MUNDO
MIT

VENDAS
DIRETAS

MIT
ASS
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Motor 2.4 Diesel com 190CV.

Lugares Espaço para 5 pessoas.

Tração Super Select II.

Acabamento Bancos revestidos em couro.

Destaques Controle de descida em rampas, Caçamba com proteção X Liner, Multimídia de 7"
JBL, Full Airbags, Ar condicionado automático digital dual zone, Câmera de ré,
Banco com ajustes elétrico para o motorista, Volante com ajuste de altura e
profundidade, Rodas aro 18", Assistente de condução com trailer, Controle Ativo
de Tração e Estabilidade.

FICHA TÉCNICA FOLDER

A partir de

R$ 258.990,00

TER UM MITSUBISHI NA GARAGEM
NUNCA FOI TÃO FÁCIL

Entrada

R$ 138.001,00
+35 parcelas

R$ 3.090,00

+ parcela final de R$ 61.084,00
com RECOMPRA

GARANTIDA
Manual de Recompra Acordo de Adesão

SOLICITAR COTAÇÃO

COMPARAR VERSÕES

TEST�DRIVE SOLICITAR COTAÇÃO WHATSAPP

ESTOU EM MACEIÓ - AL INSTITUCIONAL TENHO UM MIT

MODELOS OFERTAS SERVIÇOS E
BENEFÍCIOS

MUNDO
MIT

VENDAS
DIRETAS

MIT
ASS
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ACESSÓRIOS
Com MIT Acessórios, você personaliza o seu Mitsubishi do seu jeito.

E DESIGN CONFORTO SEGURANÇA TECNOLOGIA

Motor MIVEC 2.4L turbo diesel Super Silence em alumínio com 190cv de potência e 43,9kgf.m de torque.  
A primeira picape do segmento no mundo a usar um motor diesel em alumínio.

MOTOR DE ALUMÍNIO

NOVA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

TRAÇÃO SUPER SELECT II

CAPACIDADE DE CARGA

1 / 37

ESTOU EM MACEIÓ - AL INSTITUCIONAL TENHO UM MIT

MODELOS OFERTAS SERVIÇOS E
BENEFÍCIOS

MUNDO
MIT

VENDAS
DIRETAS

MIT
ASS
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AVALIAÇÕES

DEIXE SUA AVALIAÇÃO

VOCÊ PODE SE INTERESSAR POR

Mundo Mit
Conheça os eventos preparados exclusivamente para clientes Mitsubishi.

SAIBA MAIS

ADAPTADORES DE SUPORTE DE BICICLETA

Permite carregar forquilhas de diversos tamanhos existentes na maioria dos suportes de bicicletas encaixada

maior estabilidade (corpo de aço soldado). Disponível em três modelos: 15mm, 20mm ou LEFTY.VER MAIS/MENOS

RODNEI DOS SANTOS COELHO RAMOS

SERRA - ES

CARROS MUITO BONS, ADORO TODA A LINHA

:D

BELÉM - PA

CORRESPONDEU EXPECTATIVAS. ESTOU

SATISFEITO COM A DIRIGIBILIDADE.

ESTOU EM MACEIÓ - AL INSTITUCIONAL TENHO UM MIT

MODELOS OFERTAS SERVIÇOS E
BENEFÍCIOS

MUNDO
MIT

VENDAS
DIRETAS

MIT
ASS
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COMPROMISSO MIT SAFETY
Conheça o MIT Safety, programa que reúne todos os protocolos de segurança e higiene adotados pelas

concessionárias Mitsubishi.

SAIBA MAIS

FALE CONOSCO 0800 702 0404

MIT SEGURO 0800 727 2677

MIT ASSISTANCE 0800 702 0505
MIT nas redes

INSTITUCIONAL ASPECTOS LEGAIS POLÍTICA DE PRIVACIDADE TERMOS DE USO RECALL IMPRENSA
FALE COM A MIT POLÍTICA DE COOKIES DADOS PESSOAIS

*Dirija com segurança e nunca confie somente nesses sistemas enquanto estiver dirigindo. Imagens apresentadas na página são meramente

ilustrativas. Consulte concessionária mais próxima para disponibilidade de cores. 

 Veículo fabricado pela HPE Automotores do Brasil LTDA.

L200 Triton Outdoor

ESTOU EM MACEIÓ - AL INSTITUCIONAL TENHO UM MIT
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No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.  
As imagens deste site são meramente ilustrativas e a HPE Automotores do Brasil LTDA reserva-se no direito de modificar as informações e versões dos veículos
sem aviso prévio. O consumidor pode adquirir seu veículo Mitsubishi na concessionária de sua preferência. 

VER MAIS

ESTOU EM MACEIÓ - AL INSTITUCIONAL TENHO UM MIT
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 Minha configuração
Amarok Volkswagen

Cabine Dupla V6 Extreme 3.0 V6 TDI 4MO 258 CV / 190 kW Automática de 8 velocidades, 4Motion

Diesel Automático Tração integral

Potência

258 CV / 190 kW

Cabine Dupla V6 Extreme 3.0 V6 TDI 4MO 258 CV / 190 kW Automática de 8
velocidades, 4Motion

Preço
R$ 299.100,00

Opções selecionadas Preço R$ 1.520,00

Preço R$ 300.620,00
6.504,48 R$/mês 1

 Código Volkswagen

 Acesse sua configuração mais tarde utilizando este código.

NY836ZJ2
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Resumo de financiamento

Com financiamento CDC do Banco Volkswagen2

CDC

Valor da Entrada R$90.186,00

Saldo Financiado 48 x R$6.236,76

Seguro Proteção Financeira 48 x R$267,72

Quantidade de Prestações 48

Valor Total das Prestações 48 x R$6.504,48

2 Antes de contratar o crédito, escolha o tipo mais adequado ao seu objetivo. 
www.vwfs.com.br Simulação efetuada na data de hoje, conforme opções de cor e acessórios simulados, zero quilômetro.
Custo do frete não incluso. Financiamento pelo Banco Volkswagen com entrada e prestações de acordo com a simulação.
Primeira prestação com vencimento em 30 dias. Capitalização de juros mensal. Os custos de registro de contrato serão
aplicados de acordo com o DETRAN de cada Estado ou autoridade estadual competente para realização do registro. A critério
do cliente, no caso de inclusão dos custos de registro de contrato e demais despesas decorrentes deste no financiamento, os
valores deverão compor o CET e serão informados ao cliente previamente à contratação. IOF, cadastro, seguro de proteção
financeira (caso selecionado) e garantia estendida (caso selecionada) inclusos nos cálculos das prestações e no CET. Para mais
informações e outras opções de modelos e valores, consulte uma Concessionária autorizada Volkswagen. Condições, preço do
veículo e taxas de juros com validade para a data de hoje, podendo ser reajustado, após esse período, conforme política de
comercialização do fabricante e do Banco Volkswagen. Crédito sujeito a aprovação. Os valores mencionados tratam-se de
preço ao público sugerido pela Volkswagen. Condições válidas apenas para vendas no varejo. Essa oferta não é válida para
utilização na CVVE (Central de Vendas de Veículos a Empregados) ou para negócios realizados através de Vendas Corporativas.
Central de Relacionamento Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003-6636. Demais regiões: 0800 770 1936. SAC: 0800 770
1926. Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira das 8h às 20h e ao Sábado das 8h às 14h. Acesso às pessoas com
deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira das
8 às 17h. 
ID-15662
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 Exterior

Cinza Indium

Preço R$ 1.520,00

 Rodas

 Interior

Revestimento parcial em couro "Nappa" preto

embaixo
Revestimento parcial em
couro "Nappa" preto
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 Itens de série
 Sua configuração possui os itens de série abaixo

Carroceria

Capas superiores dos retrovisores pintadas em preto e inferiores cromadas

Para-barros

Para-choque dianteiro na cor da pick-up

Para-choque traseiro cromado com estribo integrado

Protetor de caçamba

Retrovisores externos com acionamento elétrico, aquecimento e rebatimento elétrico

Tampa traseira com sistema de alívio de peso e chave

Chassi

Direção hidráulica

Engate removível para reboque

Pneus 255/50 R20

Rodas de liga leve de 20"

Travamento mecânico do diferencial traseiro

Tração "4Motion" 4x4 permanente

Equipamento de segurança

3 apoios de cabeça e 3 cintos de segurança retráteis no banco traseiro

ABS off-road com ASR, EDS, EBD, BAS e RBS

Airbag para motorista e passageiro

Airbags laterais nos bancos dianteiros (cabeça e tórax)

Alarme sonoro e luz de advertência para cintos de segurança do motorista e do passageiro não
afivelados

Controle eletrônico de estabilidade-ESC, controle automático de descida-HDC e assistente para partida
em subida-HSA

Desembaçador do vidro traseiro e brake-light com iluminação da caçamba

Faróis bixênon com luz de condução diurna em LED

Faróis de neblina com luz estática de conversão

Ganchos para amarração de carga na caçamba (seis)

Indicador de perda de pressão dos pneus

Lanterna de neblina traseira

Lanternas traseiras com lente escurecida

Sensor crepuscular (acendimento autom. dos faróis) com a função "coming and leaving home"

Sistema de alarme com comando remoto "keyless" e imobilizador eletrônico

Sistema de frenagem automática pós- colisão

Sistema ISOFIX para fixação de duas cadeiras para criança no banco traseiro
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Acabamentos internos

Alavanca de câmbio e freio revestidos parcialmente em couro

Banco traseiro com encosto basculante e assento bipartido basculante

Bancos dianteiros com ajustes elétricos (motorista e passageiro)

Descansa-braço central com porta-objetos

Friso horizontal do painel de instrumentos em "bright silver"

Revestimento do assoalho da cabine em carpete

Revestimento dos bancos parcialmente em couro "Nappa"

Equipamento funcional

2 alto-falantes e 2 tweeters dianteiros e 2 alto-falantes traseiros

4 tomadas de 12V (2 dianteiras e 1 traseira na cabine e 1 na caçamba)

Ar condicionado digital Climatronic de duas zonas

Chaves tipo canivete (duas) com comando remoto

Computador de bordo com display "Premium Color"

Conexões USB e Aux-In

Controle eletrônico de velocidade (piloto automático)

Câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

Regulagem elétrica da altura dos faróis

Sensor de chuva e retrovisor interno eletrocrômico

Sistema de navegação

Sistema infotainment "Discover Media" com "App-Connect", CD-player/MP3, Bluetooth, SD-card, e
navegação

Travamento central das portas com controle remoto e função "SAFE"

Vidros com acionamento elétrico

Volante multifuncional em couro com comandos para troca de marchas "shift paddles"

1 Para maiores informações a respeito da simulação de financiamento, utilize o botão Opções de Pagamento. 

2 Antes de contratar o crédito, escolha o tipo mais adequado ao seu objetivo. 
www.vwfs.com.br Simulação efetuada na data de hoje, conforme opções de cor e acessórios simulados, zero quilômetro.
Custo do frete não incluso. Financiamento pelo Banco Volkswagen com entrada e prestações de acordo com a simulação.
Primeira prestação com vencimento em 30 dias. Capitalização de juros mensal. Os custos de registro de contrato serão
aplicados de acordo com o DETRAN de cada Estado ou autoridade estadual competente para realização do registro. A critério
do cliente, no caso de inclusão dos custos de registro de contrato e demais despesas decorrentes deste no financiamento, os
valores deverão compor o CET e serão informados ao cliente previamente à contratação. IOF, cadastro, seguro de proteção
financeira (caso selecionado) e garantia estendida (caso selecionada) inclusos nos cálculos das prestações e no CET. Para mais
informações e outras opções de modelos e valores, consulte uma Concessionária autorizada Volkswagen. Condições, preço do
veículo e taxas de juros com validade para a data de hoje, podendo ser reajustado, após esse período, conforme política de
comercialização do fabricante e do Banco Volkswagen. Crédito sujeito a aprovação. Os valores mencionados tratam-se de
preço ao público sugerido pela Volkswagen. Condições válidas apenas para vendas no varejo. Essa oferta não é válida para
utilização na CVVE (Central de Vendas de Veículos a Empregados) ou para negócios realizados através de Vendas Corporativas.
Central de Relacionamento Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003-6636. Demais regiões: 0800 770 1936. SAC: 0800 770
1926. Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira das 8h às 20h e ao Sábado das 8h às 14h. Acesso às pessoas com
deficiência auditiva ou de fala: 0800 770 1935. Ouvidoria: 0800 701 2834. Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira das
8 às 17h. 
ID-15662
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As cores exibidas podem diferir dos revestimentos e acabamentos reais.
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2022 S10 CABINE DUPLA 4x4 - 2.8 Diesel LTZ

DETALHES DE CARRO
Preço Inicial R$ 263.190

(44) Branco Summit (Sólida)
R$ 900

R6V

Principais itens desse Pacote:

(0) Alarme Anti-furto (1) Farol de neblina dianteiro

(2) Alerta de Pressão dos Pneus (3) Seletor eletrônico de tração

(4) ABS nas 4 rodas, EBD & PBA (5) Capota Marítima

(6) Molduras de proteção lateral na cor preta (7) Maçanetas externas e parachoque dianteiro na cor do
veículo

(8) Computador de bordo com informações de viagem, do
veículo e de consumo (9) Controlador de velocidade de cruzeiro

(10) Desembaçador elétrico do vidro traseiro (11) Direção Elétrica Progressiva

(12) Transmissão automática de seis velocidades com opção
de troca manual de marchas "Active Select" (13) Trava elétrica das portas

(14)
Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um
toque" e anti esmagamento com fechamento-abertura
automática pela chave

(15) Alerta de Colisão Frontal Alerta de Saída de Faixa

(16) Controle de tração (17) Controle eletrônico de estabilidade

(18) Luz de condução diurna (19) Luz de posição em LED

R$ 264.090

Cor R$ 900

Opcionais (1) R$ 0
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(20) Grade frontal e maçanetas com detalhes cromados (21) Párachoque traseiro com molduras cromadas

(22) Rack de teto (23) Rodas de alumínio Aro 18"

(24) Acendimento automático dos faróis através de sensor
crepuscular (25) Ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura

(26) Assistente de partida em aclive (27) Controle de velocidade em declive

(28) Espelho retrovisor interno eletrocrômico (29)
Espelhos retrovisores externos elétricos, com luz
indicadora de direção integrada, cromados e rebatimento
elétrico

(30) Sensor de chuva com ajuste automático de intensidade (31) Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro

(32) Sistema de partida do motor por controle remoto "Remote
Start System", com acionamento do Ar-Condicionado (33) Sistema premium de áudio com 4 alto-falantes e 2

tweeters

(34) Controle do Sistema de som, bluetooth e comando de
controle velocidade de cruzeiro no volante (35)

Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 8",
navegador integrado, integração com smartphones*
através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM-FM,
Entrada USB e Aux-in, Função Audio Streaming, Conexão
Bluetooth para Celular e con�gurações do veículo,
projeção da tela do smartphone sem uso de cabo

(36) Bancos com revestimento premium (37) Banco do motorista com regulagem elétrica de altura,
distância e inclinação do encosto

(38) OnStar (39) 06 Airbags (duplo frontal, duplo lateral e de cortina)

(40) Iso�x (41) Câmera de Ré Digital de alta resolução

(42) Estribos laterais (43) Wi-Fi embarcado no veículo para até 7 dispositivos
eletrônicos**

(44) Assistente autônomo de frenagem em emergência com
detector de pedestres

Preço Total R$ 264.090

Preço Total R$ 264.090

SEGURANÇA ITENS DE APARÊNCIA CONFORTO & CONVENIÊNCIA ENTRETENIMENTO BANCOS ACABAMENTO INTERNO
SEGURANÇA

06 Airbags (duplo frontal, duplo laterais e duplo de cortina)
Alarme Anti-furto
Alerta de Colisão Frontal
Alerta de Pressão dos Pneus
Alerta de Saída de Faixa
Aviso sonoro do cinto de segurança
Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos retráteis

Itens de Série
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Controle de oscilação de trailer / reboque (TSC)
Controle eletrônico de estabilidade e tração (ESC / TSC)
Dispositivo de ancoragem para cadeiras infantis no padrão ISOFIX e Top Tether
Faróis de neblina
Frenagem automática de emergência (AEB) com detecção de pedestres / Assistente Inteligente de Frenagem (IBA)
Lanterna de neblina
Luz de condução diurna / Luz de posição em LED
Protetor de cárter
Regulagem de altura dos faróis
Seletor eletrônico de tração 4x2, 4x4 e reduzida
Sistema de freios com ABS e sistema de distribuição de frenagem ("EBD")
Sistema de imobilização do motor
Tampa traseira com chave

ITENS DE APARÊNCIA
Adesivo de coluna na cor preto (exceto nos veículo na cor preto e cinza)
Alavanca do freio de mão com detalhe cromado
Aplique em alumínio escovado fosco no interior das portas dianteiras
Aplique decorativo cromado no painel de instrumentos
Capa de proteção do motor
Capota Marítima
Estribos laterais
Faróis com re�etor
Friso em preto na parte superior das portas
Maçaneta da tampa traseira cromada
Maçanetas externas na cor do veículo com detalhe cromado
Maçanetas internas cromadas
Manopla da alavanca de câmbio com detalhes cromados
Moldura do farol de neblina na cor preto "Anthracite"
Moldura interna nas portas na cor prata "Dark Sleek Silver"
Molduras de proteção lateral na cor preta
Parachoque dianteiro na cor do veículo
Párachoque traseiro com molduras cromadas
Rack de teto
Rodas de alumínio Aro 18"
Volante com revestimento premium

CONFORTO & CONVENIÊNCIA
Acendimento automático dos faróis através de sensor crepuscular
Alça de acesso na coluna dianteira - motorista
Alça de acesso na coluna dianteira - passageiro
Alças traseiras de teto
Ar-condicionado digital
Assistente de partida em aclive (Hill Start Assist)
Chave tipo canivete dobrável
Coluna de direção com regulagem em altura
Computador de bordo com três modos: - Informações de Viagem: velocidade instantânea, odômetro parcial / consumo médio / velocidade
média para duas viagens, autonomia, consumo instantâneo, cronômetro e temperatura externa - Informações do Veículo: monitoramento
pressão dos pneus, con�guração de pressão dos pneus, tensão da bateria, temperatura do líquido do radiador, horas do motor / horas marcha
lenta do veículo, temperatura do �uído da transmissão e função de aviso de velocidade - Informações de Consumo: consumo (km/l),
tendência de consumo nos últimos 50 km (km/l), índice ECO
Console Central entre os bancos dianteiros com porta-objetos e porta-copos e descansa-braços com porta-objetos
Controlador de velocidade de cruzeiro
Controle de velocidade em declive (Hill Descent Control)
Desembaçador elétrico do vidro traseiro
Direção Elétrica Progressiva
Espelho retrovisor interno eletrocrômico
Espelhos retrovisores externos elétricos, com luz indicadora de direção integrada, cromados e rebatimento elétrico
Ganchos para amarração de carga no interior da caçamba
Luz de cortesia no porta-luvas
Porta-óculos no console de teto
Porta-revistas na parte traseira dos bancos dianteiros
Remote Start - Partida do motor por controle remoto e acionamento do ar-condicionado
Sensor de chuva com ajuste automático de intensidade
Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro
Sombreiras - motorista sem espelho e passageiro com espelho e cobertura
Tomada de força 12V (duas frontais)
Tomada de força 12V nos bancos traseiros
Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual de marchas "Active Select"
Trava elétrica da tampa de combústivel
Trava elétrica das portas com acionamento na chave
Vidro elétrico na porta do motorista com acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura/fechamento automático pela chave
Vidro elétrico na porta do passageiro com acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura/fechamento automático pela chave
Vidro elétrico nas portas traseiras com acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura/fechamento automático pela chave

ENTRETENIMENTO
Antena no teto
Câmera de ré digital de alta resolução
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Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 8", integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio
AM/FM, Entrada USB e Aux-in, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e con�gurações do veículo, projeção da tela do
smartphone sem uso de cabo
Controles de Rádio e do Celular no Volante
Sistema de som - 4 alto falantes e 2 tweeters
Sistema Onstar
Wi-Fi embarcado no veículo para até 7 dispositivos eletrônicos

BANCOS
Banco do motorista com regulagem elétrica de altura, distância e inclinação do encosto
Banco traseiro bipartido e rebatível, com porta-objetos
Banco traseiro rebatível
Bancos com revestimento premium

ACABAMENTO INTERNO
Acabamento interno nas cores Preto "Jet Black" e Cinza "Dark Ash"

Os preços podem variar de acordo com o seu Estado. Solicite sua proposta em uma das nossas Concessionárias
Chevrolet. Preço público sugerido de varejo (frete incluso). Pode variar de acordo com a con�guração e acessórios
escolhidos. Os municípios do AM, AC, RO, RR, SP além de Macapá e Santana (AP) possuem variações de preço público
sugerido decorrentes da tributação local.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de 02 (dois)

veículos automotores tipo utilitários, tipo
caminhonete, conforme especificações descritas em Termo de
Referência - 0960602.

Vieram os autos para as providências contidas no
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, em atendimento
ao determinado pela Diretoria-Geral, Despacho GDG -
 0961271.

Quanto às atribuições desta Seção, aplicam-se os
incisos I e II do citado artigo, correspondendo à estimativa de
preço e sugestão de tipo e modalidade de licitação, eventual
dispensa ou inexigibilidade.

Para tanto, efetuamos pesquisa em lojas eletrônicas
especializadas, buscando-se objetos semelhantes, em versões
mínimas que atendessem às especificações constantes do
citado Termo -
 0962083, 0962085, 0962088, 0962091 e 0962094.

Com base nesses valores, encontramos um valor
médio unitário de R$ 260.156,00 (duzentos e sessenta mil
cento e cinquenta e seis reais) e total de R$ 520.312,00
(quinhentos e vinte mil trezentos e doze reais).

Caminhonete Valor
HILUX SR 4 X 4 R$ 243.790,00
L200 Triton Sport HPE R$ 258.990,00

Nissan Frontier ATTAC AT 4 X 4 R$ 233.290,00
Amarok V6 Extreme 3.0 R$ 300.620,00

S-10 4 X 4 Diesel LTZ R$ 264.090,00
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Valor médio estimado R$ 260.156,00
Quantidade 2

Valor total estimado R$ 520.312,00
Desta forma, sugerimos, s.m.j, que a aquisição seja

feita por meio de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico,
com base na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos
nº 10.024/2019 e 7.892/2013, com ampla participação.

Indicamos como CATMAT - 150046.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 19/10/2021, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962102 e o código CRC 12BB110A.
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