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

DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2022.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Em medidas preliminares à contratação direta

pretendida com a empresa Neo Facilidades, sendo objeto o
fornecimento de combustíveis para a frota deste Regional,
atendendo orientação dessa unidade administrativa,
evento  1176771 e,  considerando a consulta, por meios
eletrônicos, também formulada por Vossa Senhoria à
destacada empresa, no tocante a anuência com a contratação,
evento 1176767, apresentamos, abaixo, a estimativa de gastos
mensal com fornecimento de combustíveis, até o final do
presente exercício, considerando a média dos últimos três
meses, a saber:

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO GASOLINA

 
 

JULHO
valor pago R$ e litros

AGOSTO
valor pago em R$ e

litros

SETEMBRO
valor pago em R$ e

litros

MÉDIA
outubro/novembro

dezembro
RS/LITROS

   9.496,42, relativo
1.478,46 litros 

   11.754,35, relativo a
1.985,48 litros

 19.092,74, relativo
3.522,47 litros

13.447,79, relativo
2.328,80 litros por mês

                                                                             

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DIESEL

           

JULHO

valor pago R$ e litros

AGOSTO

valor pago em R$ e
litros

SETEMBRO

valor pago em R$ e
litros

MÉDIA
outubro/novembro

dezembro
RS/LITROS
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   13.322,73, relativo
1.673,03 litros 

   31.183,01, relativo a
4.252,04 litros

 40.164,12, relativo
5.726,51 litros

28.223,28, relativo
3.883,86 litros por mês

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO ARLA

                                                                     

JULHO
valor pago R$ e litros

AGOSTO
valor pago em R$ e

litros

SETEMBRO
valor pago

em R$ e
litros

MÉDIA
outubro/novembro

dezembro
RS/LITROS

   sem consumo, salientando que o
caminhão baú estava em
manutenção nestes mês

  sem
consumo, salientando
que o caminhão baú

estava em
manutenção nestes

mês

 402,38,
relativo a

85,01 litros

402,38, relativo a
85,01 litros por

mês

 

 

Cordialmente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 17/10/2022, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 17/10/2022, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1177244 e o código CRC 8C0A82E2.

0010632-15.2022.6.02.8000 1177244v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2022.

À Diretoria-Geral
(à SAPEV e à SPPAC, para ciência)
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Peço-lhe vênia para, mais uma vez, submeter os presentes autos à

consideração de Vossa Senhoria, desta feita diante da resposta da empresa Neo
Consultoria, expressa no e-mail 1176262, à consulta formulada por esta
Secretaria no e-mail 1176129.

Explico: No e-mail GSAD 1176129, manifestamos nossa
preocupação com o reduzido saldo do Contrato 08/2018, insuficiente para
cobertura das despesas com abastecimento considerando o período
remanescente da contratação, cujo termo final é o dia 19/04/2023.

Na verdade, a gestão contratual receia que esse saldo não seja
suficiente para atender as demandas eleitorais deste mês de outubro. Daí termos
consultado a empresa acerca da possibilidade de ela vir a manter as atuais
condições pactuadas, especialmente os cartões emitidos, em uma contratação
emergencial até o final do corrente exercício ou tão logo viabilizada a nova
contratação (vide Processo SEI 0004700-46.2022.6.02.8000).

Ocorre que a resposta da empresa reproduz, de certa forma, a
proposta já formalizada pela SPPAC e por este Gabinete
(docs. 1128604, 1134542, 1134896), retratada, inclusive em minuta de
aditamento contratual (doc. 1135448), porém não aprovada pela Assessoria
Jurídica dessa Direção-Geral, conforme consta do Parecer 1234 (doc. 1136800).

Por outro lado, há de se ressaltar que a atual consulta, acerca de
uma possível contratação emergencial, sob pena de sérios prejuízos aos
trabalhos nesse período eleitoral, vem como consectário da tentativa frustada de
se antecipar a execução do saldo contratual previsto para 2023, nos termos
assentados no Despacho GSAD 1135854, dado o esgotamento precoce do saldo
contratual, quer seja pela expressiva variação dos valores dos combustíveis no
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período (o óleo diesel continua em patamares muito superiores àqueles
inicialmente contratados), quer seja pelo nível de consumo, mesmo
considerando o fato de o contrato já ter sido prorrogado incorporando o
acréscimo permitido por lei (vide o Parágrafo único da Cláusula QuintoTermo
Aditivo ao Contrato 08/2018 (doc. 1044327).

Nesse cenário, devolvo o feito à nova apreciação dessa Diretoria-
Geral, sugerindo, se assim entender Vossa Senhoria, que a questão evolua à
análise da ACON, devendo ser assinalado caráter prioritário à tramitação.

Segue anexo, para melhor ilustrar a situação, demonstrativo
(espelho) da consulta ao sistema de controle "Neo Facilidades" com os atuais
saldos vigentes (doc. 1176357).

Respeitosamente.  
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Secretário de
Administração, em 14/10/2022, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1176294 e o código
CRC 73CA5B2F.

0010233-59.2017.6.02.8000 1176294v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2022.

Senhor Diretor,
 
Em estrito atendimento ao que requerido no Despacho

GDG 1176198, esta Assessoria Jurídica que a contratação pela via emergencial
é sempre um caminho jurídico para situações excepcionais e periclitantes,
independentemente de que a causa geradora da necessidade tenha advindo de
caso fortuito ou força maior ou até mesmo decorrente de falta de planejamento
administrativo. 

 
No que concerne à rediscussão jurídica no âmbito desta unidade

da questão atinente à revisão preço do litro do combustível e do objeto do
contrato, na esteira do que trazido no e-mail constante do evento SEI
nº 1176262, esta AJ/DG não vê mais qualquer sentido na mesma, vez que a
questão já foi deveras esmiuçada no Parecer 1234 (1136800) desta AJ/DG,
onde foi apontada a opinião pela total inviabilidade jurídica da medida. 

 
Acaso haja divergente entendimento de que é possível a

continuidade da discussão, recomenda-se que a mesma deva ser levada às
instâncias superiores.

 
Em que pese a compreensão das dificuldades enfrentadas no

contrato de fornecimento de combustíveis deste TRE/AL frente às recentes
variações de preços no mercado, não há como não deixar assente no processo,
por oportuno, o fato de que no início de setembro de 2022, há pouco mais de
um mês, tinhamos disponível 54,54% (1135850) do orçamento ajustado e hoje
o mesmo encontra-se na casa de 9,14% (1176357), com o alerta de que o
contrato já foi aditivado no seu limite legal de 25% previsto em lei (1044327).

 
Assim, a par das ressalvas supra, a serem aferidas e tratadas

à parte sob o aspecto do planejamento, a reposta acerca da possibilidade ou não
Anexo Despacho AJ-DG - 1176482 (1178859)         SEI 0010632-15.2022.6.02.8000 / pg. 15
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de contratação pela via da emergência, como já dito acima, é positiva, forte na
supremacia do interesse público, ainda mais se considerarmos a proximidade do
segundo turno das Eleições de 2022.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor Jurídico, em
14/10/2022, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1176482 e o código
CRC 1F845B29.

0010233-59.2017.6.02.8000 1176482v1
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E-mail - 1176767

Data de Envio:  
  15/10/2022 17:13:50 

De:  
  TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO <gabsa@tre-al.jus.br> 

Para: 
    contratosneo@neofacilidades.com.br 

Assunto:  
  Contrato TRE-AL nº 08/2018 - Código 1737 

Mensagem:  
  Senhora Carla. 

Em resposta ao e-mail encaminhado por essa empresa no dia 14 de outubro de 2022, tento anexo, assinalo que a
hipótese de reajuste financeiro sugerido já tinha sido objeto de análise por parte da Assessoria Jurídica deste Órgão,
opinando à época pela impossibilidade, daí a consulta formulada no e-mail encaminhado por esta Secretaria no
sentido de que essa empresa avalie a possibilidade de vir a firmar com este Tribunal, mantidas as atuais condições,
contratação emergencial até o final do exercício ou até que concluído o novo certame em curso para a contratação
dos serviços. 
Solicito urgência na resposta, considerando o reduzido saldo contratual e por se tratar de período eleitoral, quando as
demandas de transporte se avolumam. 
Por fim, esclareço que, caso a empresa venha aceitar a proposição, o valor da contratação emergencial será
estimado com base na média de consumo mensal, considerando os últimos três meses. 

Gentileza, acusar recebimento da mensagem. 

Atenciosamente. 

José Ricardo Araújo e Silva 
Secretário de Administração 
TRE-AL 

Anexos: 
    E_mail_1176262_E_mail_nova_resposta_Neo.pdf 
    E_mail_1176129.html 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

CONCLUSÃO

Maceió, 17 de outubro de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Elevo ao crivo de V. Exa. a proposição apresentada pelo sr. Secretário de

Administração veiculada pelo despacho GSAD 1176294, pela qual apresenta, após
discorrer sobre o preocupante cenário envolvendo o saldo da contratação de combustível
para utilização pela frota de veículos utilizada pelo TRE-AL, dois caminhos, pugnando
ainda pela oitiva da Assessoria Consultiva dessa Presidência acerca do tema.

O primeiro deles, é veículado por meio do e-mail 1176262, apresentado pela
contratada e que, em linhas objetivas, consistiria em realizar reajuste financeiro no valor
unitário de cada combustível mantendo a litragem do início do seu contrato, devido aos
aumentos constantes em seus preços. A segunda opção seria instruir emergencialmente a
contratação em face do esgotamento do insumo às vésperas da eleição.

Com vista dos autos (1176482), a Assessoria Jurídica, ratificando
manifestação anterior (vide parecer 1234 - 1136800), rechaçou a viabildade jurídica da
primeira opção, pondo a salvo, por outro lado, a possibilidade de contratação
emergencial, forte na supremacia do interesse público, ainda mais considerando a
proximidade do segundo turno das Eleições de 2022.

Esta Diretoria se filia ao entendimento de sua Assessoria Jurídica, razão
pela qual conclui os autos a V. Exa. para deliberação a respeito, sugerindo, com as vênias
de estilo, a oitiva da Assessoria Consultiva, como suscitado pelo sr. Secretário de
Adminstração.

 
Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-Geral, em 17/10/2022,
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 1177298 e o código
CRC 62CD0E8B.
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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 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção do

Despacho SAPEV (doc. 1177244), referente as medidas
preliminares à contratação direta pretendida com a empresa
Neo Facilidades, sendo objeto o fornecimento de combustíveis
para a frota deste Regional, sem prejuízo das medidas que
estão sendo adotadas nos autos do processo principal da
contratação, SEI 0010233-59.2017.6.02.8000, para apresentar
a estimativa de gasto mensal com fornecimento de
combustível, até o final do presente exercício, considerando a
média dos últimos 3 (três) meses, conforme exposto no
referido despacho.

Ressalto que a referida estimativa foi solicitada à
SAPEV por orientação desta Secretaria de Administração,
tendo em vista as ponderações apresentadas no Despacho
GSAD (doc. 1178856), a manifestação favorável pela
possibilidade de contratação emergencial, apresentada no
Despacho AJ-DG (doc. 1178859), a consulta realizada à
contratada, no sentido de vir a firmar com este Tribunal,
mantidas as atuais condições, contratação emergencial até o
final do presente exercício ou até concluído o novo certame
em curso para a contratação dos serviços, por meio do e-mail
GSAD (doc. 1178863), e, da Conclusão GDG (doc. 1178867),
sugerindo que seja realizada consulta à ACON da Presidência
deste Regional, sendo todos os documentos anteriormente
citados insertos no SEI 0010233-59.2017.6.02.8000.

Por fim, diante de todo o exposto, sugiro a Vossa
Senhoria, com a devida vênia, que os presentes autos sejam

Despacho GSAD 1178868         SEI 0010632-15.2022.6.02.8000 / pg. 20



encaminhados à SEIC, para regular tramitação no sentido de
uma possível autorização superior de contratação
emergencial.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/10/2022, às 19:57, 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
1178868 e o código CRC 233394D5.

0010632-15.2022.6.02.8000 1178868v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2022.
 
De acordo com a proposição GSAD 1178868.
Encaminhem-se os autos à SEIC para as providências

necessárias.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/10/2022, às 17:50, 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
1179487 e o código CRC 83B4A764.

0010632-15.2022.6.02.8000 1179487v1
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Ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL 
CNPJ: 06.015.041/0001-38 
Processo: Dispensa de Licitação 

 
OBJETO: Prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de 

combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização 
de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste 
Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para atender as necessidades ordinárias. 
 
DADOS DO PROPONENTE: 

Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI  

CNPJ: 25.165.749/0001-10                         I.E. 206.447.728.118              I.M. 4.80842-0 

Endereço: Alameda Rio Negro, 503, 18º andar sala 1803 – Alphaville, Barueri/SP 

Telefone / e-mail: (11) 3631-7730 - E-mail: felipe.veronez@neofacilidades.com.br 

Banco:  Banco do Brasil Agência:   2857-6 C/C:  39841-1 

Dados do Signatário - para assinatura do 

contrato 
FELIPE VERONEZ DE SOUSA 

Cargo:  REPRESENTANTE RG:  MG15294963 SSP MG CPF: 080.281.806-47 

 

 
PROPOSTA:  
 
 

ITEM ÚNICO 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão 

de abastecimento de combustíveis, com a utilização de cartões magnéticos, 

da frota de veículos a serviço deste TRE/AL. 

Taxa de 
Administração (A) 

 

- 2,34 % (dois virgula trinta e quatro por cento negativo) 

Valor base (B)  

R$ 247.794,45 (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e 

quatro reais e quarenta e cinco centavos) 

 

VALOR DA 

PROPOSTA 

 

R$ 241.996,06 (duzentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e 

seis centavos)  

 

 
Consumo estimado: R$ 247.794,45 (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta 
e cinco centavos) 
Taxa Administrativa: 2,34 % (dois virgula trinta e quatro por cento negativo) 

Valor Total da Proposta + Taxa: R$ 241.996,06 (duzentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e 
seis centavos) 
 
Marca: NEO FACILIDADES 
Validade: 60 (sessenta) dias 
 
Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos, tributos, salários, encargos sociais e contribuições 
sociais, fiscais, parafiscais, material de consumo, fretes, entregas, transportes, carga, descarga, seguros, fardamento, 
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, 
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e demais despesas inerentes para a execução 
do contrato. 
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Barueri/SP, 19 de outubro de 2022. 

 

 

  
 

 
 
 
____________________________________________ 
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI 
CNPJ nº 25.165.749/0001-10 
FELIPE VERONEZ DE SOUSA – REPRESENTANTE 
CPF nº 080.281.806-47 / RG: MG15294963 SSP MG 
felipe.veronez@neofacilidades.com.br - (11) 3631-7730 

FELIPE VERONEZ DE 
SOUSA:08028180647

Assinado de forma digital por 
FELIPE VERONEZ DE 
SOUSA:08028180647 
Dados: 2022.10.19 14:16:07 -03'00'
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Ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL 
CNPJ: 06.015.041/0001-38 
Processo: Dispensa de Licitação 

 
OBJETO: Prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de 

combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização 
de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste 
Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para atender as necessidades ordinárias 

 
 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

 
A NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ  Nº 25.165.749/0001-

10, sediada Alameda Rio Negro, 503, 18º andar sala 1803 – Alphaville, Barueri/SP, CEP: 06554-000, 
telefone para contato (11) 3631-7730, e-mail felipe.veronez@neofacilidades.com.br, Declaramos para 
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que 
se segue: 
 
Declaramos que Conhecemos e Concordamos com todos os termos do pregão em epígrafe e que 
Cumprimos Plenamente todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, nos termos da Lei nº 
10.520/02; 
 
Declaramos que até a presente data inexiste(m) fato(s)superveniente impeditivo(s) para habilitação, bem 
como não nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, por nenhum órgão da 
administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a 
qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 
 
Declaramos não possuir no quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal 
de 1988; 
 
Declaramos que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 
independente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
Declaramos que não utilizamos de trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1° 
e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal; 
 
Declaramos que tivemos total acessibilidade ao Edital e seus anexos, através dos meios descritos no 
presente edital;  
 
Declaramos, sob as penas da lei e para fins de contratação com a Administração, que não possuímos em 
nosso quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista. 
 
Declaramos ser responsáveis pelos vícios e danos decorrentes do objeto (caso ocorra), de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). 
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A empresa declara ainda que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, 

que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que “a falsidade de declaração 
prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do 
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 
previstas na Lei n˚ 8.666/93. 
 

 
 

 

Barueri/SP 19 de outubro de 2022. 

 
 
 
 
 

 
 

______________________________________________ 
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI 
CNPJ nº 25.165.749/0001-10 
FELIPE VERONEZ DE SOUSA – REPRESENTANTE 
CPF nº 080.281.806-47 / RG: MG15294963 SSP MG 
felipe.veronez@neofacilidades.com.br - (11) 3631-7730 

 

FELIPE VERONEZ DE 
SOUSA:0802818064
7

Assinado de forma digital por 
FELIPE VERONEZ DE 
SOUSA:08028180647 
Dados: 2022.10.19 14:15:33 
-03'00'
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CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2022.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação emergencial a ser firmada

com a empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE
BENEFICIOS EIRELI, nos moldes do contrato nº 08/2018,
conforme determinado pela Secretaria de Adminsitração, por
meio do Despacho GSAD (1178868), de acordo com a
demanda anunciada pela unidade demandante, Despacho
SAPEV - 1177244.

Os autos foram remetidos pela Diretoria-Geral, para
as providências necessárias - Despacho GDG (1179487).

Foi juntada aos autos proposta da empresa nos
quantitativos demandados pela gestão contratual (1177244),
encontrando-se presente no evento 1180783, bem como
certidões de regularidade da empresa e Declaração de
Inexistência de Prática de Nepotismo - 1180611 e 1180746.

Desta forma, em razão da urgência anunciada para
a formalização desta contratação, condicionada à aprovação
por autoridade competente, sugerimos, s.m.j, a contratação
direta com fulcro no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, com a
empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE
BENEFICIOS EIRELI, CNPJ: 25.165.749/0001-10, no valor
total de R$ 123.266,79 (cento e vinte e três mil duzentos e
sessenta e seis reais e setenta e nove centavos).

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 20/10/2022, às 15:01, 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
1180477 e o código CRC 2936112B.
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E-mail - 1180538

Data de Envio: 
  20/10/2022 13:01:19

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    simone.faria@neofacilidades.com.br
    contratosneo@neofacilidades.com.br

Assunto: 
  Atualização proposta. Fornecimento de combustíveis.

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em atenção à proposição de contratação emergencial, mantidas as atuais condições dispostas no
Contrato nº 08/2018, firmado com este Regional, solicitamos atualização da proposta já apresentada,
anexa, de forma a contemplar o valor estimado pela unidade demante, também anexa, a seguir:

Combustível Julho Agosto Setembro Média
Gasolina R$ 9.496,42 R$ 11.754,35 R$ 19.092,74 R$ 13.447,79
Diesel R$ 13.322,73 R$ 31.183,01 R$ 40.164,12 R$ 28.223,28
Arla R$ 402,38 R$ 402,38
Total média mensal R$ 42.073,45
Total 3 meses R$ 126.220,35

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Despacho_1177244.html
    Proposta_1179727_ilovepdf_merged_compressed.pdf
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 25.165.749/0001-10 DUNS®: 944805786
Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 15/04/2023
FGTS 11/11/2022
Trabalhista Validade: 15/04/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/03/2023
Receita Municipal Validade: 10/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

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: 20/10/2022 13:36 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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01941387470Usuário:

20/10/2022 13:37:39Data e hora da consulta:

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

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS Adimplente25165749
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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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: 20/10/2022 13:36:41 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 
CNPJ: 25.165.749/0001-10 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
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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Ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL 
CNPJ: 06.015.041/0001-38 
Processo: Dispensa de Licitação 

 
OBJETO: Prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de 

combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização 
de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste 
Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para atender as necessidades ordinárias 

 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO 
 
A NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ  Nº 25.165.749/0001-

10, sediada Alameda Rio Negro, 503, 18º andar sala 1803 – Alphaville, Barueri/SP, CEP: 06554-000, 
telefone para contato (11) 3631-7730, e-mail felipe.veronez@neofacilidades.com.br, Declaramos para 
todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que 
se segue: 
 

 
DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com 
redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO 
cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de 
Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, 
de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 
 
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade 
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal 
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 
Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir 
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) 
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 
 

 

Barueri/SP 20 de outubro de 2022 

 
 
 

 
 

______________________________________________ 
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI 
CNPJ nº 25.165.749/0001-10 
FELIPE VERONEZ DE SOUSA – REPRESENTANTE 
CPF nº 080.281.806-47 / RG: MG15294963 SSP MG 
felipe.veronez@neofacilidades.com.br - (11) 3631-7730 
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Ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL 
CNPJ: 06.015.041/0001-38 
Processo: Dispensa de Licitação 

 
OBJETO: Prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de 

combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização 
de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste 
Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para atender as necessidades ordinárias. 
 
DADOS DO PROPONENTE: 

Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI  

CNPJ: 25.165.749/0001-10                         I.E. 206.447.728.118              I.M. 4.80842-0 

Endereço: Alameda Rio Negro, 503, 18º andar sala 1803 – Alphaville, Barueri/SP 

Telefone / e-mail: (11) 3631-7730 - E-mail: felipe.veronez@neofacilidades.com.br 

Banco:  Banco do Brasil Agência:   2857-6 C/C:  39841-1 

Dados do Signatário - para assinatura do 

contrato 
FELIPE VERONEZ DE SOUSA 

Cargo:  REPRESENTANTE RG:  MG15294963 SSP MG CPF: 080.281.806-47 

 
PROPOSTA:  

 
 
Consumo estimado: R$ 126.220,35 (cento e vinte e seis mil, duzentos e vinte reais e trinta e cinco centavos)  
Taxa Administrativa: 2,34 % (dois virgula trinta e quatro por cento negativo) 

Valor Total da Proposta + Taxa:  R$ 123.266,79 (cento e vinte e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e 
nove centavos) 
 
Marca: NEO FACILIDADES 
Validade: 60 (sessenta) dias 
 
Estão inclusos nos valores das propostas as despesas com impostos, tributos, salários, encargos sociais e contribuições 
sociais, fiscais, parafiscais, material de consumo, fretes, entregas, transportes, carga, descarga, seguros, fardamento, 
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, 
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e demais despesas inerentes para a execução 
do contrato. 

 

Barueri/SP, 20 de outubro de 2022. 

 
 
____________________________________________ 
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI 
CNPJ nº 25.165.749/0001-10 
FELIPE VERONEZ DE SOUSA – REPRESENTANTE 
CPF nº 080.281.806-47 / RG: MG15294963 SSP MG 
felipe.veronez@neofacilidades.com.br - (11) 3631-7730 

Item Descrição VALOR
1 GASOLINA 40.343,37R$         
2 DIESEL 84.669,84R$         
3 ARLA 1.207,14R$           

126.220,35R$     
-2,34%

123.266,79R$     

Total consumo estimado

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

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1180477, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 20/10/2022, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1181142 e o código CRC CB4FEC5B.

0010632-15.2022.6.02.8000 1181142v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2022.
À SAPEV, para aos autos juntar termo de referência

simplificado.
Em paralelo, remeto os autos à SGO/COFIN, para

ciência e informar o valor já reservado para a contratação de
combustíveis no corrente exercício, considerando a
tramitação do Processo SEI nº 0004700-46.2022.6.02.8000,
que com este se comunica, posto que a presente contratação
será sucedida por aquela.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/10/2022, às 23:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1181333 e o código CRC 806EA50A.

0010632-15.2022.6.02.8000 1181333v1
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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. Prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de
combustíveis, juntamente com o ARLA-32, em careter emergêncial, para
atender demanda da frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, bem como veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores
instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos. 
2. DA JUSTIFICATIVA
2.2. Fornecimento de combustíveis aos veículos da frota do TRE – AL, locados,
cedidos em todo o Estado e grupos geradores, permitindo que os mesmos
possam ser abastecidos, inclusive na eventualidade da realização de viagens a
outros Estados da Federação. Este contrato permitirá também que este
Regional tenha acesso a um sistema informatizado que possa fornecer
informações precisas e seguras sobre a frota, permitindo o controle da
mesma, orientando a tomada de decisões gerenciais acerca dos veículos,
roteiros e condutores. Assegurará também um melhor controle orçamentário,
evitando o uso de recursos de suprimento de fundos quando da ocasião de
viagens a lugares distantes do município sede. 
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS.
 
3.1. As especificações dos serviços encontram-se elencadas no
contrato original (08/2018, evento 1177401).
 
4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
4.1. As obrigações da contratada encontram-se elencadas no contrato
original (08/2018, evento 1177401).
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
5.1.. As obrigações do contratante encontram-se elencadas no contrato
original (08/2018, evento 1177401).
 
6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
 
6.1. As regras relativas à gestão  e atesto  encontram-se elencadas no
contrato original (08/2018, evento 1177401).
 
7. DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota Fiscal
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato;
7.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida mensalmente, detalhando o valor
total dos combustíveis fornecidos no período e o respectivo valor dos serviços
de gerenciamento, devendo ser acompanhada de um relatório analítico
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discriminando os abastecimentos realizados no período contendo as seguintes
informações:

Identificação do posto de abastecimento;
Identificação do veículo;
Tipo de combustível;
A data e hora da transação;
Quantidade de litros fornecida;
Valor da operação.

7.3. Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota
fiscal/fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta
corretiva, não sendo computado este intervalo de tempo de correção, para
efeito de prazo de pagamento.
7.4. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;
7.5. O pagamento descrito neste item deverá ser efetuado em parcela única;
7.5.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação
tributária;
7.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar a cada nota fiscal
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV
da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de
dezembro de 2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as
retenções de que trata a cláusula acima.
 
8. DO REAJUSTE
8.1. O percentual de Taxa de Administração, objeto deste Termo de
Referência, é fixo e inalterável.
 
9. DA DOTAÇÃO
9.1 Os custos da presente contratação serão suportados por verba , a ser
definida pela Administração do Regional.
 
10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
1 0 . 1 . As regras relativas as sanções contratuais  encontram-se
elencadas no contrato original (08/20187, evento 1177401).
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1 1 . 1 . As regras relativas as disposições regais  encontram-se
elencadas no contrato original (08/20187, evento 1177401), devendo
ser feito o seguinte ajuste relativo ao quantitativo da frota:
11.2. A frota e equipamentos pertencentes ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas é composta até a presente data por:

14 automóveis tipo passeio;
2 microônibus (van);
1 microônibus (van) tipo furgão
6 caminhonetes a diesel
3 caminhões;
1 motocicletas
3 geradores.
1 ônibus

11.3. A estimativa de consumo até final do exercício de 2022 de combustíveis
é:
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  VALORES ESTIMADOS PARA AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS VALOR R$

                                           Gasolina     40.343,37
Óleo Diesel     84.669,84

Arla 32       1.207,14
Total de estimativa   126,220,35

Taxa   - 2,34%
Total + taxa   123.266,79

VALOR TOTAL 123.266,79

 
 
12. DA VIGÊNCIA
12.1. O contrato terá vigência de 03 (três) meses,  a contar da assinatura do
contrato.
 
ANEXO I

  DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRE-AL

ITEM MARCA / MODELO PLACA ANO FAB COMBUSTÍVEL

01 Citroen Jumper M33M 23 S Branca NME 3489 2010/2011 diesel

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

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

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

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17 Branca ORE 7431 2012/2013 diesel

06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000 Branca OHC 1923 2013/2013 diesel

07 Caminhão Bau Ford Cargo 1319 Cor Branca QLB 3471 2015/2015 diesel

08 Van Ford / Transit furgão 2.2 Branca ORK 7700 2013/2013 diesel

09 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex Preta ORI 7195 2013/2013 gasolina

10 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel  Preta ORI 3539 2013/2014 diesel

11 Mitsubishi / L 200 Trinton 3.2, Diesel Preta SAA 9J27 2022/2023 diesel

12 Mitsubishi / L 200 Trinton 3.2. Diesel Preta SAB 9H68 2022/2023 diesel

13 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 gasolina

14 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 gasolina

15 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 gasolina
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16 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 gasolina

17 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2 Cor Branca QLD 0340 2015/2016 diesel

18 Mitsubishe/L 200 Triton HPE 3.2 Cor Branca QLD 0350 2015/2016 deisel

19 Mitsubishe/ L 200 Tronto HPE 3.2, Cor Branca QLD 1770 2015/2016 diesel

20 Moto CG 125 CARGO Cor Branca NMN 8137  gasolina

21 Civic Ex. CVT. AT Cor Preta RGS 4E29 2020/2021 gasolina

22 Citroen C4 Lounge Shine. AT Cor Preta. QLD 2332 2018/2019 gasolina

23 Fiorino 1.4 Cor Branca QLD 0960 2015/2016 gasolina

24 GM/ Cruze LT Cor Preta ORI 7195 2013/2014 gasolina

25 Renault Master MBUS L3H2 Cor Branca QLF 0022 2018/2019 diesel

26 Corola XEI 2.0, Cor Preta SAE 7D69 2022/2023 gasolina

27 Corola XEI 2.0, Cor Preta SAE 4D09 2022/2023 gasolina

 
 

Maceió/AL, 21 de outubro de 2022.
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 21/10/2022, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1181348 e o código CRC 7788462B.

0010632-15.2022.6.02.8000 1181348v37
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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 outubro de 2022.
À SAD/COFIN,
 
Informamos que há reserva de crédito suficiente

para a presente contratação emergencial de combustíveis no
doc 1167894 do proc 0004700-46.2022.6.02.8000 de licitação
para o fornecimento de combustíveis, pois aquela contratação
irá suceder a presente ( de emergência), conforme relatado no
despacho GSAD doc. 1181333. Vide memória de cálculo no
doc 1167895.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 21/10/2022, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 21/10/2022, às 14:04, 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
1181360 e o código CRC 975C2783.

0010632-15.2022.6.02.8000 1181360v1
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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 outubro de 2022.
Aprovo o Termo de Referência SAPEV 1181348,

para os efeitos da Resolução TRE-AL 15.787/2017,
considerando ainda o que esboçado por este Gabinete no
Despacho GSAD 1176294, reproduzido nestes autos
(doc. 1178856), e remeto os autos à COMAP/SLC, para
elaborar a minuta do instrumento contratual.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2022, às 18:25, 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
1182418 e o código CRC E91A4A44.

0010632-15.2022.6.02.8000 1182418v1
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        CONTRATO Nº XX/2022 

      Processo nº 0010632-15.2022.6.02.8000 
Minuta 

 
Contrato de serviços de gestão de abastecimento 
de combustíveis, com a utilização de cartões 
eletrônicos que entre si celebram a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa NEO CONSULTORIA E 
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS 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 – Farol, 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 NEO CONSULTORIA E 
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI, CNPJ nº 25.165.749/0001-10, situada NA Alameda Rio 
Negro, nº 503, 18ª andar, sala 1803, Alphaville, Barueri/SP, Fone: (11)3631-7730,  e-mail: 
felipe.veronez@neofacilidades.com.br , daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por Felipe Veronez de Souza, portador do RG nº MG15294963 SSP MG, CPF nº 
080.281.806-47, resolvem celebrar o presente contrato de gestão de abastecimento de 
combustíveis, com a utilização de cartões eletrônicos com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei n° 
8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Este contrato será regido pela Lei n° 8.666/93 e alterações, em consonância com o que 
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 8.078/1990, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a Resolução do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br, 
seguindo o caminho: Área Jurídica, Jurisprudência, Resoluções. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA ESTIMATIVA DE CONSUMO 

 
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão de abastecimento, 

com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, em caráter emergencial,  com a 
utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores 
instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para atender as necessidades 
do TRE/AL, de acordo com as especificações do Termo de Referência - Anexo I deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A frota atual do Tribunal Regional Eleitoral é composta até a presente data 
pelos veículos constantes no Anexo I-A do edital. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A estimativa de consumo para o prazo de vigência contratual de 
combustíveis está discriminada nas tabelas abaixo: 
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  VALORES ESTIMADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS  VALOR R$ 

                                           Gasolina     40.343,37 

Óleo Diesel     84.669,84 

Arla 32       1.207,14 

Total de estimativa   126.220,35 

Taxa   - 2,34% 

Total + taxa   123.266,79 

VALOR TOTAL  123.266,79 

   

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
  
A empresa contratada deverá confeccionar, sem custos para o Contratante, um cartão 

eletrônico, ou emissão de outro dispositivo tecnológico para cada veículo do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, imprimindo em cada um deles a identificação da Contratante, a saber, TRE/AL, 
marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível do veículo, de acordo com a relação 
constante no Anexo I-A deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A cada cartão eletrônico será atribuído previamente um limite de crédito 
mensal, para uso exclusivo na compra de combustível e arla-23 (para os veículos que utilizam o 
diesel s-10) para consumo do veículo, cujo valor será determinado pela Seção de Administração 
de Prédios e Veículos – SAPEV, de acordo com o uso de cada um dos veículos cadastrados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A empresa contratada deverá fornecer, ainda, 20 (vinte) cartões 
magnéticos ou outros dispositivos tecnológicos habilitados para o abastecimento de quaisquer 
outros veículos que estejam a serviço do TRE/AL, ficando os cartões sob a guarda da Seção de 
Administração de Prédios e Veículos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As cotas mensais de consumo de combustível de cada cartão magnético 
serão definidas pelo TRE/AL, podendo a SAPEV solicitar cotas extras quando necessário. As cotas 
mensais deverão ser creditadas no primeiro dia útil após aquele da data da fatura mensal e as 
cotas extras deverão ser creditadas imediatamente após a sua solicitação. 

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

PARÁGRAFO QUINTO - Somente poderão ser abastecidos os veículos que contiverem as 
características registradas nos respectivos cartões. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Deverão ser enviados à SAPEV e-mails de alerta sempre que houver 
alguma operação que apresente inconsistência e/ou fuja aos parâmetros pré-estabelecidos. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DO VALOR DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 

O valor global do presente Contrato é estimado em R$ 123.266,79 (cento e vinte e três mil, 
duzentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), já considerados e inclusos os tributos, 
fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A taxa de administração cobrada pela CONTRATADA será de - 2,34% 
(negativa em dois inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) e incidirá sobre o valor gastos 
com combustíveis. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O percentual de taxa de administração   será fixo e irreajustável. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida mensalmente, detalhando o valor total 
dos combustíveis fornecidos no período e o respectivo valor dos serviços de gerenciamento, 
devendo ser acompanhada de um relatório analítico discriminando os abastecimentos realizados no 
período contendo as seguintes informações: 

 
 a) Identificação do posto de abastecimento;  

b) Identificação do veículo; 

 c) Tipo de combustível; 
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 d) A data e hora da transação; 

 e) Quantidade de litros fornecida; 

 f) Valor da operação. 
 

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

 
PARÁGRAFO SEXTO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento mensal será efetuado em parcela única. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO NONO- O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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 QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Exercício 2022, PTRES n° 
167674  - Natureza de Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas relativas a exercícios futuros terão seus créditos e empenhos 
indicados através de Termos Aditivos ou Apostilamentos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

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

 

Minuta do Contrato (1183488)         SEI 0010632-15.2022.6.02.8000 / pg. 56



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

5 

 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor pela Secretaria de Administração; 
 
b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital; 
 
c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 
 
d) Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos e 
condutores, quais sejam: 
 

d.1) Dos veículos: marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível do 
veículo, conforme Anexo I-B do PE nº 09/2018; 
  
d.2)  Dos condutores: Nome, matrícula e unidade de lotação. 
 

e) Solicitar, através do gestor, em tempo hábil, a Secretária de Administração, as 
decisões e providências que ultrapassem a competência de gestão, para a adoção de 
medidas necessárias e/ou convenientes. 

  

 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A Contratada obriga-se a: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital, do 
Termo de Referência e com os termos da proposta de preços; 
 
b) Designar um representante perante o TRE/AL para prestar esclarecimentos e atender 
às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

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

c.1) É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de postos 
pertencentes a uma única distribuidora; 

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

e) Manter credenciado na cidade de Arapiraca, pelo menos, 02 (dois) postos de 
abastecimento. 

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

g) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação. 

h) Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar operações 
mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos cartões eletrônicos 
ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das informações necessárias ao 
controle e gestão dos abastecimentos. 
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i) Reembolsar pontualmente aos postos credenciados os valores referentes aos 
combustíveis fornecidos através da presente contratação, asseverando-se que o TRE/AL 
não responderá solidária ou subsidiariamente pelo reembolso, sendo este de exclusiva 
responsabilidade da empresa contratada. 

j)  Disponibilizar a relação dos postos credenciados constando: razão social da empresa, 
endereço, município, bairro, telefone e distribuidora de combustível (bandeira). 

k)  Comunicar ao TRE/AL qualquer acréscimo ou supressão na relação de postos 
credenciados no Estado de Alagoas. 

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

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

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

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

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

q) Sanar, às suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto deste 
edital. 

r)  Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados. 

s) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizeram, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93. 

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

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

O presente contrato terá vigência de 3 (três) meses contados a partir de sua assinatura, 
com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e 
vencimento em dia de expediente. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita 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 PRIMEIRO  - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à  contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - A 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 mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 
razão do atraso no inicio, ou no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, 
calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de 
inexecução parcial das obrigações assumidas; 
 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - 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 QUINTO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento dos materiais, 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 SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 
8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
à contratada. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente contrato, a legislação e demais normas reguladoras 
da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO ONZE - 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 DEZ – 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; 
 
b) atraso no início ou interrupção na prestação dos serviços 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 nº 8.666/93. 

 
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 ONZE – DAS ALTERAÇÕES 
 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 
no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA VINCULAÇÃO À AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 
E À PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão que autoriza a contratação 
por Dispensa de Licitação, evento SEI XXXX, bem como à proposta comercial da Contratada, evento 
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SEI 118078, insertas no processo administrativo SEI n° 0010632-15.2022.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA TREZE – DO FORO 
 

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

 
CLÁUSULA CATORZE – DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma prevista 
no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DAS 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 e testemunhas abaixo 

 
Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 

 
 
Pelo TRE/AL: 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente 

 
 

  
Pela Empresa: 

 
 

Felipe Veronez de Souza 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

1. DO OBJETO 

1.1. Prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis, 
juntamente com o ARLA-32, em caráter  emergencial, para atender demanda da frota de 
veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, bem como veículos locados e/ou 
requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados 
ou cedidos.  

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.2. Fornecimento de combustíveis aos veículos da frota do TRE – AL, locados, cedidos em 
todo o Estado e grupos geradores, permitindo que os mesmos possam ser abastecidos, 
inclusive na eventualidade da realização de viagens a outros Estados da Federação. Este 
contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema informatizado que 
possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota, permitindo o controle da mesma, 
orientando a tomada de decisões gerenciais acerca dos veículos, roteiros e condutores. 
Assegurará também um melhor controle orçamentário, evitando o uso de recursos de 
suprimento de fundos quando da ocasião de viagens a lugares distantes do município sede.  

  

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS. 

  

3.1. As especificações dos serviços encontram-se elencadas no contrato. 

  

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

4.1. As obrigações da contratada encontram-se elencadas no contrato. 

  

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

5.1.. As obrigações do contratante encontram-se elencadas no contrato. 

  

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

  

6.1. As regras relativas à gestão  e atesto  encontram-se elencadas no contrato. 

  

7. DO PAGAMENTO 

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

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

• Identificação do posto de abastecimento; 

• Identificação do veículo; 

• Tipo de combustível; 

• A data e hora da transação; 

• Quantidade de litros fornecida; 

• Valor da operação. 

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

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

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

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

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

  

8. DO REAJUSTE 

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

  

9. DA DOTAÇÃO 

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados por verba , a ser definida pela 
Administração do Regional. 

  

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

10.1. As regras relativas as sanções contratuais  encontram-se elencadas no contrato. 

  

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. As regras relativas as disposições regais  encontram-se elencadas no contrato, devendo 
ser feito o seguinte ajuste relativo ao quantitativo da frota: 

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

• 14 automóveis tipo passeio; 

• 2 microônibus (van); 

• 1 microônibus (van) tipo furgão 

• 6 caminhonetes a diesel 
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• 3 caminhões; 

• 1 motocicletas 

• 3 geradores. 

• 1 ônibus 

11.3. A estimativa de consumo até final do exercício de 2022 de combustíveis é: 

  VALORES ESTIMADOS PARA AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS  

VALOR R$ 

                                           Gasolina     40.343,37 

Óleo Diesel     84.669,84 

Arla 32       1.207,14 

Total de estimativa   126,220,35 

Taxa   - 2,34% 

Total + taxa   123.266,79 

VALOR TOTAL  123.266,79 

  

  

12. DA VIGÊNCIA 

12.1. O contrato terá vigência de 03 (três) meses,  a contar da assinatura do contrato. 

  

ANEXO I-A 

  DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRE-AL 

ITEM MARCA / MODELO PLACA ANO FAB COMBUSTÍVEL 

01 Citroen Jumper M33M 23 S Branca NME 3489 2010/2011 diesel 

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

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

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

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17 Branca ORE 7431 2012/2013 diesel 

06 
Caminhão Agrale / Modelo 10.000 

Branca 
OHC 1923 2013/2013 diesel 

07 
Caminhão Bau Ford Cargo 1319 Cor 

Branca 
QLB 3471 2015/2015 diesel 

08 Van Ford / Transit furgão 2.2 Branca ORK 7700 2013/2013 diesel 

09 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex Preta ORI 7195 2013/2013 gasolina 

Minuta do Contrato (1183488)         SEI 0010632-15.2022.6.02.8000 / pg. 64



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

13 

 

10 
Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, 

Diesel  Preta 
ORI 3539 2013/2014 diesel 

11 
Mitsubishi / L 200 Trinton 3.2, Diesel 

Preta 
SAA 9J27 2022/2023 diesel 

12 
Mitsubishi / L 200 Trinton 3.2. Diesel 

Preta 
SAB 9H68 2022/2023 diesel 

13 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 gasolina 

14 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 gasolina 

15 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 gasolina 

16 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 gasolina 

17 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2 Cor 

Branca 
QLD 0340 2015/2016 diesel 

18 
Mitsubishe/L 200 Triton HPE 3.2 Cor 

Branca 
QLD 0350 2015/2016 deisel 

19 
Mitsubishe/ L 200 Tronto HPE 3.2, Cor 

Branca 
QLD 1770 2015/2016 diesel 

20 Moto CG 125 CARGO Cor Branca NMN 8137   gasolina 

21 Civic Ex. CVT. AT Cor Preta RGS 4E29 2020/2021 gasolina 

22 Citroen C4 Lounge Shine. AT Cor Preta. QLD 2332 2018/2019 gasolina 

23 Fiorino 1.4 Cor Branca QLD 0960 2015/2016 gasolina 

24 GM/ Cruze LT Cor Preta ORI 7195 2013/2014 gasolina 

25 Renault Master MBUS L3H2 Cor Branca QLF 0022 2018/2019 diesel 

26 Corola XEI 2.0, Cor Preta SAE 7D69 2022/2023 gasolina 

27 Corola XEI 2.0, Cor Preta SAE 4D09 2022/2023 gasolina 

   

Maceió/AL, 21 de outubro de 2022. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS, Chefe de 

Seção, em 21/10/2022, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2022.
À AJ-DG,
Para análise da minuta de contrato.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 24/10/2022, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1183491 e o código CRC DFC8E509.
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PROCESSO : 0010632-15.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1652 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Vieram os presentes autos a esta Assessoria

Jurídica da Diretoria-Geral, para fins de análise da
proposição de contratação direta, por emergência, da
empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE
BENEFICIOS EIRELI, CNPJ: 25.165.749/0001-10, para a
prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o
fornecimento de combustíveis, juntamente com o ARLA-32,
em careter emergêncial, para atender demanda da frota de
veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, bem como
veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores
instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou
cedidos, de acordo com o Termo de Referência -
 1181348, com arrimo no art. 24, Inciso IV, da Lei nº
8.666/93, no valor total de R$ 123.266,79 (cento e vinte e três
mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e nove
centavos).

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
O procedimento teve início o Termo de Referência -

 1181348.
 
Por conduto do Despacho SAD 1182418, ancorado

que foi na informação da área técnica (Despacho
SEIC 1180477), foi direcionado o processo para a via da
contratação direta.

 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 1180611;
- Certificado de Regularidade do FGTS 1180611;
- Certidão Negativa de Débitos de Tributos

Estaduais 1180611;
- Certidão Negativa de Débitos

Municipais 1180611;
- Certidão CADIN 1180611;
- Consulta Consolidada TCU 1180611; e,
- Declaração de Inexistência de

Nepotismo 1180746.
- Proposta da empresa NEO CONSULTORIA E

ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ:
25.165.749/0001-10 - 1180783.

 
Ausente a Pesquisa de preços realizada pela

SEIC, assim como o  Demontrativo da existência de
crédito a suportar o valor total da contratação.

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica

para emissão de parecer quanto à regularidade da contratação
direta.
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Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

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

 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
 
Feitas tais observações, cite-se o que dispõe o

artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, verbis:
 

“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de
calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que
possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares, e somente
para os bens necessários ao atendimento
da situação emergencial ou calamitosa e
para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;”
(grifei)

 
O artigo 26, por sua vez, apregoa:
 

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e
4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art.
24, as situações de inexigibilidade referidas no
art. 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do parágrafo
único do art. 8o desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à
autoridade superior, para ratificação e
publicação na imprensa oficial, no prazo de 5
(cinco) dias, como condição para a eficácia dos
atos.         
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste
artigo, será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos:

I -  caracterização da situação
emergencial, calamitosa ou de grave e
iminente risco à segurança pública que
justifique a dispensa, quando for o caso;       
      
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados." (Grifei) 
  

 
Vejamos então o posicionamento doutrinário acerca

do tema, tal como leciona Benedicto de Tolosa Filho, que
sintetizando a temática, traz luzes sobre a situação
apresentada, tal como consta no site da Editora Zênite,
contratada pela Justiça Eleitoral para prestação de serviços de
consultoria no campo das licitações e contratos:

 
“DOUTRINA -329/182/ABR/2009
DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO EM EMERGÊNCIA OU EM CALAMIDADE PÚBLICA
EMERGÊNCIA
A regra para as contratações do Poder Público
é o planejamento, isto é, as obras, os serviços
e bens são contratados obedecendo a um plano
estabelecido, e, portanto, observando o
princípio constitucional da obrigatoriedade de
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licitar.
No entanto, nas várias atividades
desenvolvidas pelo Poder Público podem
ocorrer situações que demandem providências
e medidas imediatas, derivadas de caso
fortuito ou de força maior, evitando que
ocorram prejuízos ou haja comprometimento à
segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamento e bens em geral, públicos ou
particulares.
A atuação da Administração deve ser imediata
em regime de emergência real,
impossibilitando que se observem os prazos
legais decorrentes do procedimento licitatório,
sob pena de omissão que pode gerar
responsabilidade administrativa, civil e
criminal."

 
No mesmo sentido, colhe-se no antedito site, o

entendimento jurisprudencial do TCU:
 

"14755 - Contratação pública – Dispensa
– Situação emergencial – Requisitos –
TCU
Sobre a dispensa de licitação em razão de
situação emergencial, o TCU deixou
assente que “a própria lei elencou
requisitos cumulativos a serem
observados pelo administrador para
enquadrar a situação fática à norma, a
saber: a) deve o
administrador demonstrar a urgência de
atendimento da situação; b) limitar o
objeto da contratação aos
bens necessários para afastar o risco de
prejuízo ou de comprometimento da
segurança das pessoas e bens; c) no caso
de parcelas de obras e serviços, o objeto deve
ser concluído no prazo máximo de 180 dias
consecutivos e ininterruptos, contados a partir
da data de ocorrência do fato tido como
emergencial ou calamitoso; e d) vedada à
prorrogação dos contratos. (...) A ausência de
quaisquer desses requisitos legais tem o
condão de descaracterizar a situação
emergencial. Esse é o intuito da lei. Por isso, a
Administração deve agir de imediato, ou seja,
deve ser realizada a contratação tão logo
constatada a situação emergencial, pois, após
algum tempo, podem ocorrer circunstâncias
que transformem o que era emergência em
passível de ser contratado por meio do
procedimento licitatório normal”. (Grifamos.)
No mesmo sentido: Acórdãos nºs 2.190/2011,
Plenário, e 4.458/2011, 2ª Câmara. (TCU,
Acórdão nº 3.065/2012, Plenário, Rel. Min.
Raimundo Carreiro, DOU de 22.11.2012.)
 
10201 - Contratação pública – Dispensa –
Urgência – Caracterização – Irrelevância
dos motivos – Potencial para causar
prejuízo ou comprometer a segurança –
TCU
No entendimento do TCU, "a situação prevista
no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 não distingue
a emergência real, resultante do imprevisível,
daquela resultante da incúria ou inércia
administrativa, sendo cabível, em ambas as
hipóteses, a contratação direta, desde que
devidamente caracterizada a urgência de
atendimento a situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares”. De
acordo com o Relator, “há que se separar a
ausência de planejamento da contratação
emergencial propriamente dita, tratando-as
como questões distintas”. Diante disso, a
contratação emergencial ocorreria “em
função da essencialidade do serviço ou
bem que se pretende adquirir, pouco
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importando os motivos que tornam
imperativa a imediata contratação”.
Assim, “na análise de contratações
emergenciais não se deve buscar a causa
da emergência, mas os efeitos advindos
de sua não realização”. Segundo o Relator,
“a contratação emergencial se caracterizou,
sobretudo, pela necessidade de não
interrupção dos serviços de publicidade de
utilidade pública”, os quais, para ele, dizem
respeito a uma área que “está relacionada com
a divulgação de serviços que tenham como
objetivo informar, orientar, avisar, prevenir ou
alertar segmento ou toda a população para
adotar comportamentos que lhe tragam
benefícios sociais, visando à melhoria em sua
qualidade de vida”. (Grifamos.) No mesmo
sentido: Acórdão nº 1.599/2011, Plenário.
(TCU, Acórdão nº 1.138/2011, Plenário, Rel.
Min. Ubiratan Aguiar, DOU de 11.05.2011.)
 
28623 - Contratação pública – Dispensa
de licitação – Emergencial – Falta de
planejamento, desídia administrativa ou
má gestão dos recursos públicos –
Caracterização da urgência – Cabimento
da contratação direta –
Responsabilização do gestor pela omissão
– TCU
O TCU constatou a ocorrência de dispensa
indevida de licitação em sucessivas
contratações emergenciais, decorrentes da
falta de planejamento da Administração. O
relator observou que “a equipe de auditoria
apurou duas situações em que restou
claramente demonstrada que a situação
emergencial decorreu da falta de planejamento
da administração, tendo em vista que já havia
uma contratação emergencial anterior, para
suprir carência de pessoal. Também houve o
alerta da Procuradoria Jurídica à
administração no sentido de que as situações
eram previsíveis e não emergenciais”. No
entanto, relembrou o relator “o entendimento
deste Tribunal, expresso no Acórdão 46/2002-
Plenário, no sentido de que a contratação
direta também se mostra possível quando a
situação de emergência decorrer da falta de
planejamento, da desídia administrativa ou da
má gestão dos recursos públicos, pois, ‘a
inércia do servidor, culposa ou dolosa, não
pode vir em prejuízo de interesse público
maior a ser tutelado pela
Administração’”. Isso porque, conforme
ressaltou o julgador, “a situação prevista
no art. 24, inciso IV, da Lei de Licitações
e Contratos não distingue a emergência
real, resultante do imprevisível, daquela
resultante da incúria ou da inércia
administrativa, sendo cabível, em ambas
as hipóteses, a contratação direta, desde
que devidamente caracterizada a
urgência de atendimento a situação que
possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares”. Diante
disso, consignou ser “necessário avaliar
corretamente as responsabilidades dos
gestores, de modo a segregar a conduta
daqueles que concorreram para originar
a situação emergencial e, eventualmente,
de agentes que apenas atuaram para
elidir o risco de dano”. Acrescentou que
“em todo caso, o gestor que dá causa a
situação emergencial pode ser
responsabilizado, em face de sua omissão
quanto ao dever de agir a tempo,
adotando as medidas cabíveis para a
realização de um regular procedimento
licitatório”. Voltando-se para a situação
concreta, concluiu que “o ponto fulcral da
presente irregularidade não foi a contratação
emergencial em si, mas a desídia da instância
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administrativa da [omissis] na adoção de
providências visando a licitação dos serviços,
de forma a evitar a situação de emergência”.
(Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 1.122/2017,
Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU de
09.06.2017.)"

 
4. CONCLUSÃO
 
Dessa forma, em face da situação que se apresenta,

com todas as nuanças acima delineadas, pode-se concluir que
a contratação em foco é essencial e urgente para continuação
dos serviços prestados pelo Tribunal Regional Eleitoral.

 
Todavia, necessário se faz, previamente, que

seja corroborado como regular e de acordo com o mercado o
valor da contratação pela Seção de Instrução de Contratações
- SEIC, vez que não foi verificada no processo a pesquisa de
mercado no processo como sói acontecer em situações que
tais, bem como seja complementada a reserva de crédito
constante do evento SEI nº 1167894, de forma a consolidar o
valor total da avença que se almeja, no patamar de R$
123.266,79 (cento e vinte e três mil duzentos e sessenta e seis
reais e setenta e nove centavos).

 
Assim, diante da situação de dispensa verificada,

desde que saneadas as questões supramencionadas, nos
termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, esta AJ-
DG opina pela possibilidade da contratação da empresa NEO
CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
CNPJ: 25.165.749/0001-10, para a prestação de serviços de
gestão de abastecimento, com o fornecimento de
combustíveis, juntamente com o ARLA-32, em careter
emergêncial, para atender demanda da frota de veículos do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, bem como veículos
locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados
nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, de
acordo com o Termo de Referência - 1181348, com arrimo no
art. 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$
123.266,79 (cento e vinte e três mil duzentos e sessenta e seis
reais e setenta e nove centavos), bem como aprova a Minuta
do Contrato constante do evento SEI nº 1183488.

 
À Secretaria de Adminitração, para saneamento.
 
 Após, à superior consideração do Senhor Diretor-

Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 24/10/2022, às 18:02, 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
1183675 e o código CRC F0E6A3B0.

0010632-15.2022.6.02.8000 1183675v12
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2022.
À SEIC, para aferir a compatibilidade de preços, na

forma recomendada pela AJ-DG, no Parecer 1652
(doc. 1183675).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/10/2022, às 18:10, 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
1183999 e o código CRC 08FF572D.

0010632-15.2022.6.02.8000 1183999v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2022.
À AJ-DG,
 
Em atenção ao determinado pelo Senhor Secretário

de Administração, Despacho GSAD - 1183999, acerca
da aferição da compatibilidade das condições ofertadas pela
empresa Neo Consultoria, buscamos, na plataforma Banco de
Preços, propostas vencedoras de licitações de semelhante
objeto, abaixo, onde conseguimos aferir que o percentual de
desconto ofertado na contratação em tela é vantajoso para
este Regional.

- Polícia Federal em Sergipe - 1184026: - 0,01%,
- TRE/AC - 1184029: -2,41%;
- CREA-MT - 1184045: -1,50%;
- PreviD - 1184047: - 1,80%; e
- Exército Brasileiro - 1184059.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 24/10/2022, 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
1184001 e o código CRC ADFEF760.

0010632-15.2022.6.02.8000 1184001v1
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ANEXO  
 

PROPOSTA 

 
À 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SERGIPE              UASG: 200344 
Senhor(a) Pregoeiro e Equipe de Apoio 
 
Edital: nº 1/2022/2022-CPL/SELOG/SR/RF/SE 
Processo Administrativo: nº 08520.000655/2022-34 
 
Pregão Eletrônico: 1/2022 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento, por meio 
de sistema informatizado e integrador de módulos, on-line e tempo real, para fornecimento de combustíveis, óleos, 
filtros lubrificantes e outros, mediante intermediação, junto a rede credenciada de estabelecimentos, para atender 
todos os veículos da Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe, com abrangência nacional, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos: 
 

Razão Social: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA 

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

Cidade/UF: Santana de Parnaíba-SP           CEP: 06541-078 Fone/Fax: (19) 3518-7021 

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

Insc. Estadual: 623.051.405.115 Insc. Municipal: 72270 

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

Responsável pela assinatura do contrato: Sra. Renata Nunes Ferreira. Endereço: Rua Açu, nº 47, Loteamento 
Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP: 13098-335. Fone/ fax: (19) 3518-7000. Portadora do CPF nº: 
371.237.288-40 e RG nº: 48.537.010-4. 

  

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Classificação 
Contábil 

Unidade 
de Medida 

Quantidade 
Valor 

Unitário de 
Referência 

Taxa de 
Desconto 

(%) 
Valor Total 
Estimado 

1 

1 

Prestação de serviço de 
gerenciamento informatizado e 
integrado de gestão de frota com 
administração de despesas de 
abastecimentos, acompanhado 
por meio de sistema de informação 
desenvolvido para plataforma 
web, que viabilize o acesso a todas 
as informações referentes às 
transações realizadas, a ser cotada 
por meio de Taxa de 
Administração de Serviços, para 
atender a todos os veículos da 
frota da SR/PF/SE (AUTO-GESTÃO) 

3.3.90.39.25 Mês 12 R$ 0,001 R$ 0,001 R$ 0,012 

2 
Fornecimento de 
combustível: Gasolina e 
Álcool 

3.3.90.30.01 Litro 60.600 R$ 7,402 

- 0,01% 

R$ 448.516,34 

3 
Fornecimento de 
combustível: Diesel S10 

3.3.90.30.01 Litro 53.200 R$ 7,153 R$ 380.501,55 

4 
Fornecimento de 
lubrificante e outros 
produtos 

3.3.90.30.01 Mês 12 R$ 200,00 R$ 2.399,76 

TOTAL  R$ 831.417,65 
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Valor Total Estimado: R$ 831.500,80 (oitocentos e trinta e um mil, quinhentos reais e oitenta centavos). 

Taxa de Desconto: 0,01% (zero virgula zero um por cento) 

Valor Total da Proposta: R$ 831.417,65 (oitocentos e trinta e um reais, quatrocentos e dezesete  

Validade da Proposta: 180 (cento e oitenta) dias. 

Forma de Pagamento: De acordo com o contido no Edital.  

Prazo e condições de entrega: Conforme edital 

 

• DECLARAMOS que no preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, 
encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão de 
obra a serem empregados, seguros, fretes, transportes, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral 
cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos; 
 

• DECLARAMOS para os devidos fins, que temos conhecimento de todas as informações e condições para o 
fornecimento/execução do objeto da Pregão em epígrafe, assumindo todo e qualquer risco a ela inerente e 
aceitamos todas as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e demais Anexos que o 
acompanham; 

 

• DECLARAMOS que disponibilizaremos as emissões e remissões dos cartões magnéticos, sem nenhum custo e 
que a rede de empresas credenciadas nos termos, quantidades e prazos previstos no termo de referência o 
qual admitimos total submissão às regras nele contidas e estamos de acordo com os termos do ato 
convocatório e com a legislação nele indicada; 
 

 
Número da central de atendimento ao cliente, inclusive do horário de funcionamento:  

• 0800 745 8877 (atendimento 24 horas / 7 dias na semana) 
 

Por ser a expressão da verdade, firma a presente 

 

Santana de Parnaíba-SP, 15 de Junho de 2022  

 
 
 
 

______________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
Robson Teixeira - Procurador 
RG: 27.434.491-9 – SSP/SP      CPF: 168.457.288-60  
Tel/Fax: (19) 3518-7021  
E-mail: robson.teixeira@@primebeneficios.com.br 
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DESCRIÇÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
À 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SERGIPE              UASG: 200344 
Senhor(a) Pregoeiro e Equipe de Apoio 
 
Edital: nº 1/2022/2022-CPL/SELOG/SR/RF/SE 
Processo Administrativo: nº 08520.000655/2022-34 
 
Pregão Eletrônico: 1/2022 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento, por meio 
de sistema informatizado e integrador de módulos, on-line e tempo real, para fornecimento de combustíveis, óleos, 
filtros lubrificantes e outros, mediante intermediação, junto a rede credenciada de estabelecimentos, para atender 
todos os veículos da Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe, com abrangência nacional, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos: 

 
8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
8.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:         
 8.1.1. Quanto ao fornecimento de combustíveis: deverão ser adotadas as providências e medidas necessárias 
para atender o descrito no "Anexo A" deste Termo de Referência, onde constam as especificações, especificidades, 
generalidades, obrigações e forma de execução do objeto descrito neste documento.     
 8.1.2. Em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato, a Contratante promoverá reunião inicial, com a 
contratada, para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, 
dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.  
 8.1.2.1. Todos os registros deverão constar de ata, a ser assinada por todos os participantes e que fará parte 
do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato celebrado.     
 8.1.2.2. O recebimento definitivo dos serviços será feito por meio de atesto, on-line, por parte do fiscal técnico 
responsável. 8.2. A execução dos serviços será iniciada a partir do dia indicado na Ordem de Serviço, que será emitida 
após a assinatura do contrato, na forma que segue:         
 8.2.1. A Contratada, alocar materiais e a mão de obra nos moldes descritos neste Termo de Referência e seus 
anexos, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os serviços 
contratados, na forma descrita no Anexo "A" deste Termo de Referência.  
 
9. DA REDE CREDENCIADA            
 9.1. A prestação de serviços de administração e gerenciamento para fornecimento de combustíveis e óleos 
lubrificantes junto a rede credenciada de estabelecimentos para atender todos os veículos da Superintendência 
Regional da Polícia Federal em Sergipe, com abrangência nacional deverá ocorrer, obrigatoriamente, nos municípios 
descritos a seguir.            

9.1.1. pelo menos 5 (cinco) estabelecimentos credenciados em Aracaju/SE;     
 9.1.2. pelo menos 1 (um) estabelecimento credenciado em cada cidade sergipana com 20.000 (vinte mil) 
habitantes ou mais, segundo o IBGE;           
 9.1.3. pelo menos 2 (dois) estabelecimentos credenciados em cada capital da região nordeste;   
 9.1.4. pelo menos 1 (um) estabelecimento credenciado em cada cidade nordestina com 100.000 (cem mil) 
habitantes ou mais, segundo o IBGE;           
 9.1.5. pelo menos 1 (um) estabelecimento credenciado em cada capital das regiões sudeste e centro-oeste.
 9.2. A Contratada será a única responsável por garantir que os postos credenciados atendam às exigências 
descritas nos subitens supra.            
 9.3. Caso a contratante demande o credenciamento de nova localidade, a contratada terá um prazo máximo
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de 5 (cinco) dias úteis para efetuar o credenciamento, contado da data do pedido pelo fiscal do contrato.  
 9.4. Não sendo possível atender as necessidades da Contratante em alguma localidade referenciada nos itens 
anteriores, até o limite de 10% do total de localidades exigidas neste Termo de Referência, a Contratada deverá 
apresentar justificativa formal escrita para o fiscal do contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da 
data-limite estabelecida para credenciamento da rede, ou, a posteriori, sob provocação da Contratante. O fiscal 
analisará os motivos expostos e, uma vez comprovada a real dificuldade de credenciamento, acatará a justificativa. 
Ainda, em conjunto com o representante da empresa, apontará para a melhor solução.    
 9.5. A Contratada deverá apresentar sua rede credenciada por ocasião da assinatura do contrato, sendo que 
não pode haver restrição, particionamento ou limitação no atendimento a Contratante, sob pena de sofrer as sanções 
previstas em edital.             
 9.5.1. A fim de promover total clareza quanto ao item anterior, observa-se que a rede credenciada pela 
contratada deve ser utilizada, pela Contratante, de maneira irrestrita, não podendo existir estabelecimento 
relacionado como credenciado, mas que recuse atender à contratante, quando acionado.    
 9.6. Os estabelecimentos credenciados deverão prestar atendimento contínuo e ininterrupto durante o 
horário comercial praticado no mercado, atendidos os demais quesitos de localização, valor e qualidade no 
atendimento.              
 9.7. A Contratada deverá oferecer canal permanente de comunicação com o credenciado, fornecendo-lhe 
todos os meios para sanar seus questionamentos, como telefones, celulares, e-mails, etc.  
 10. DO SISTEMA - IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, ACESSOS, FUNCIONALIDADES, RELATÓRIOS 
 10.1. Para a execução do objeto contratual a Contratada deverá implantar e operacionalizar, junto à 
Contratante, um sistema informatizado e unificado de módulos, em ambiente de produção on-line e em tempo real, 
que possibilite o acompanhamento e controle detalhado das informações, para suporte ao gerenciamento e controle 
dos processos, informações e operações relacionadas à Frota da Contratante, com um cadastro de condutores, 
veículos, e fiscais do contrato.           
 10.1.1. O prazo para a implantação à qual se refere esta sessão será acordado entre as partes após a assinatura 
do contrato, não podendo ser superior a 20 (vinte) dias.        
 10.2. A Contratada deverá disponibilizar sistema de gerenciamento integrado que ofereça relatórios gerenciais 
de controle das despesas, bem como cartões destinados aos veículos, que viabilizem o gerenciamento de informações 
da frota.              
 10.3. Os servidores que detém a função regimental e legal de Gestores da Frota terão, obrigatoriamente, senha 
de acesso amplo e irrestrito, sem qualquer restrição, sem prejuízo da função de fiscal/gestor de contrato.  
 10.4. Nenhum Gestor da Frota poderá ter acesso aos sistemas contratados, sem designação formal da 
autoridade competente.            
 10.5. O sistema fornecido deve possibilitar, sem qualquer tipo de restrição, transferência/migração de dados 
de sua base para os sistemas próprios da Contratante e outros porventura contratados por ela, relacionados com a 
gestão da frota.             
 10.6. O software da Contratada deverá ser capaz de consolidar todas as informações relacionadas ao objeto 
contratado, devendo manter histórico de todas as operações e levantamentos efetuados, sem restrições de bases, 
prazos e/ou outras, propiciando completo controle e organização, com todas as informações relacionadas a:  
 10.6.1. Veículo. 10.6.2. Responsável/Condutor.        
 10.6.3. Tipo de fornecimento (combustível, óleos, filtros, peças em geral).     
 10.6.4. Estabelecimento (Posto de combustível) em que foram efetuados os abastecimentos.  
 10.6.5. Quaisquer outras informações que se fizerem necessárias ao longo do contrato.   
 10.7. Também deverá ser requisito dessa ferramenta: gerenciar custos, gerenciar saldos, controle de limites 
de cada veículo, por unidade usuária ou centro de custo, contendo todas as transações de fornecimentos de 
combustíveis, controle, emissão, recuperação de senhas de usuários e veículo.      
 10.8. O sistema deverá possibilitar controle de orçamento por centro de custo, por unidade usuária ou placa, 
ou outro meio/indicador, requisitado pela Contratante.        
 10.9. O sistema deverá sempre informar, de forma ordenada e clara, os valores já gastos com fornecimento 
de combustíveis.            
 10.10. O sistema deverá permitir, de forma automática, a reposição de limites e saldos, em até 50% daqueles
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parametrizados pelo fiscal técnico/gestor do contrato, desde que não ultrapasse os valores contratuais, a fim de não 
comprometer as operações a serem realizadas pelos usuários, 24h/dia.     
 10.11. Após a realização de uma transação de fornecimento de combustíveis, o banco de dados deverá ser 
atualizado automática e imediatamente, mantendo sempre os valores reais gastos e ainda disponíveis, a fim de 
permitir controle efetivo e sistêmico da frota gerenciada.       
 10.12. As informações, aplicações e banco de dados deverão ser mantidos em ambiente seguro com regras de 
acesso, perfis (login e senhas) e log de todas as tarefas executadas (quem, o que e quando).    
 10.13. O sistema de gerenciamento deverá permitir a emissão de relatórios cadastrais, operacionais e 
financeiros para o controle e gestão das informações sobre os veículos cadastrados, com identificação de toda e 
qualquer transação efetuada (sem qualquer tipo de restrição, ou perda de histórico, relacionadas a 
transferência/mudança de base, de prazos e/ou outras) cujo atendimento na rede credenciada tenha gerado despesas 
com fornecimento de combustíveis, filtros, lubrificantes e tudo mais descrito no Termo de Referência, possibilitando 
o efetivo controle e gestão das informações sobre os veículos, usuários e despesas, devendo ser disponibilizadas, a 
qualquer tempo, as seguintes informações acumuladas, a partir da contratação dos serviços:   
 10.14. O sistema deverá estar apto a emitir relatórios gerenciais modelados de forma a atender as 
necessidades da Contratante, sendo que todos os relatórios devem ser gerados a partir de um período preestabelecido 
pelos fiscais responsáveis, permitindo comparativos de desempenho e outras análises de gestão.  
 10.15. Os relatórios/informações devem estar disponíveis para extração, no sistema contratado, por parte da 
Contratante, sem restrições, ou seja, quando da necessidade de confecção de um relatório/informação, o lapso 
temporal deve permitir a extração de dados desde a data da contratação.     
 10.16. A Contratante poderá exigir a emissão de relatório específico para atender suas necessidades, desde 
que dentro dos objetivos relacionados ao controle da frota, garantida a razoabilidade da solicitação.  
 10.17. A ferramenta de suporte a confecção de relatórios deve ser flexível permitindo alterações, adequações, 
inclusões, exclusões e criação de relatórios distintos e diversos a partir da combinação dos dados armazenados. 
 10.18. Mensalmente, a Contratada deverá apresentar relatório contendo informações gerenciais que medirão 
a eficácia da sua operação conforme especificação abaixo:       
 10.18.1. Estabelecimentos Credenciados:        
 10.18.2. Relatório contendo o valor (R$) inicial e total final total transacionado em cada estabelecimento, 
demonstrando o valor (R$) total e o percentual (%) de redução de orçamento.     
 10.18.3. Relatório contendo a quantidade total de transações por estabelecimento.    
 10.19. A ferramenta deverá possibilitar acesso remoto via internet (on-line) com todos os recursos de 
segurança da informação necessários.          
 10.20. A empresa contratada deverá possibilitar, seja por meio de seu site ou de aplicativo, a 
obtenção/recuperação/troca de senha, a ser promovida pelo próprio usuário, seja do cartão/chip pessoal, seja de 
acesso aos sistemas, no caso de gestores da frota.        
 10.21. A base de dados deverá possuir backup diário. Todas as informações, apesar de dispostas em sistema 
administrado pela Contratada, serão de propriedade da Contratante, cabendo à Contratada a obrigação de 
disponibilizar, sempre que solicitado, em meio magnético, arquivos em formato xls, os dados a qualquer tempo, sendo 
que a “não disponibilização” das informações será entendida como inexecução contratual, sujeitando a Contratada às 
sanções estabelecidas no Contrato.          
 10.22. A guarda e administração das informações, durante o período contratual, será de total responsabilidade 
da Contratada, cabendo à mesma o cumprimento das normas legais aplicáveis, inclusive em relação à LGPD, arcando 
com qualquer tipo de custos decorrentes de perda ou extravio, parcial ou total das informações relacionadas ao 
Contrato.             
 10.23. Após final do prazo de vigência, encerrada a relação contratual, a Contratada tem como obrigação 
guardar os dados pelo período mínimo de 5 (cinco) anos, além de migrar todas as informações relacionadas ao 
Contrato para banco de dados da Contratante, transferindo todo o conteúdo para a SR/PF/SE, observando o previsto 
neste Termo de Referência.           
 10.24. O pagamento referente ao último mês de prestação dos serviços objeto desta contratação está 
vinculado a disponibilização total e integral das informações. 10.25. Todas as informações adquiridas ou manuseadas 
durante o contrato são de uso exclusivo da Contratante, ficando vedada a utilização, doação ou venda das 
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informações, bem como o envio de qualquer informação utilizada durante o contrato a qualquer outra parte.  
 10.26. O controle de transações deverá ser auditado pela própria Contratada a partir da assinatura do 
contrato, promovendo as diligências e saneamentos necessários à implantação e manutenção do sistema, sem 
prejuízo das auditorias promovidas pela Contratante, a qualquer tempo.      
 10.27. Todo o investimento necessário à implantação do sistema, como a instalação dos equipamentos de 
leitura, softwares de gravação e transmissão de dados, credenciamento da rede, manutenção do sistema e 
treinamento de pessoal, fornecimento de manuais de operação e tudo mais que se fizer necessário para o bom 
funcionamento e operação do sistema, será de responsabilidade da Contratada, cuja previsão de cobertura está 
incluída na taxa de administração estabelecida no instrumento contratual a ser assinado, não cabendo nenhum ônus 
adicional à Contratante e não sendo permitida qualquer alegação de incompatibilidade com os sistemas de informática 
utilizados pela Contratante.           
 10.28. A implantação do sistema informatizado de gerenciamento de abastecimento da frota, com 
apresentação de rede credenciada capaz de suprir as necessidades da Contratante, deverá ocorrer no prazo máximo 
descrito neste Termo de Referência.           
 10.29. Os usuários que serão habilitados ao uso do sistema deverão ser cadastrados em prazo descrito neste 
Termo de Referência, após informações prestadas pela Contratante.      
 10.30. Para a implantação do sistema não poderá ocorrer modificação ou instalação de equipamentos nos 
veículos/máquinas/equipamentos, exceto se devidamente justificado e aprovado pelo Fiscal Técnico/Gestor do 
contrato.              
              
 11. DO TREINAMENTO            
 11.1. A Contratada deverá ministrar treinamento inaugural a gestores ou fiscais indicados pela Contratante 
que estarão diretamente envolvidos na utilização do sistema de informação a ser disponibilizado, sem qualquer custo 
adicional a ser faturado, nos moldes que se seguem:         
 11.2. Alocação de espaço físico na sede da Contratante, em Aracaju/SE, com estrutura mínima para 
treinamento de até 20 (vinte) pessoas.           
 11.3. Por estrutura mínima, compreende-se local adequado à quantidade de pessoas indicadas no item 
anterior, com recursos audiovisuais compatíveis com o evento.       
 11.4. Data de realização e conteúdo programático do curso deverão ser previamente alinhados com o gestor 
de frota.              
 11.5. Carga horária mínima de 4 (quatro) horas/aula, podendo ser ampliada em acordo com a Contratante.
 11.6. Os custos extraordinários com alimentação, locomoção urbana, alimentação e passagens do(s) 
instrutor(es) ficarão a cargo da Contratada.          
 11.7. A Contratada deverá oferecer treinamento de reciclagem a cada período contratual de um ano, e sempre 
que houver necessidade, conforme demandado pela Contratante e devidamente justificado.    
 11.7.1. O treinamento de reciclagem poderá ser oferecido na modalidade online, se devidamente validado 
pela Contratante.             
 11.8. Sem prejuízo do acima disposto, quando da alteração de funcionalidades do sistema que afetem 
diretamente a operação, o nivelamento de conhecimento poderá ser aplicado por meio de treinamento presencial ou 
ferramenta eletrônica capaz de suprir necessidade.        
 11.9. A Contratada deverá efetuar treinamentos regulares aos seus credenciados, dando todo o suporte desde 
o momento inicial, até a duração do contrato, solucionando todas as questões que envolvam qualquer dificuldade que 
o credenciado possa ter, que inviabilize ou retarde o pronto atendimento à Contratante, realizando periodicamente 
pesquisa de satisfação entre os estabelecimentos da rede, com periodicidade máxima de um ano, que deverá 
OBRIGATORIAMENTE ser apresentada à Contratante.         
  

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTEEXIGIR O CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA 
CONTRATADA, DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E OS TERMOS DE SUA PROPOSTA;   
 12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta.          
 12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente
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designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis;             
 12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por 
ela propostas sejam as mais adequadas;          
 12.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste 
Termo de Referência;             
 12.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que 
couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.     
 12.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:   
 12.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos 
prepostos ou responsáveis por ela indicados;         
 12.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;   
 12.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização 
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a 
qual o trabalhador foi contratado; e          
 12.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou 
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.  
 12.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
 12.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;    
 12.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;      
 12.10. Arquivar, entre outros documentos, especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, 
contratos e aditamentos, relatórios de fiscalização e notificações expedidas;     
 12.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.       
 13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA          
 13.1. Manter um preposto formalmente indicado para prestar, junto a Contratante, esclarecimentos e atender 
as reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato, fornecendo os meios de contato disponíveis 
como números de telefone, endereços de correio eletrônico ou outro meio de comunicação que possibilite 
permanente e irrestrito contato Contratante/Contratada, inclusive fora dos dias e horários normais de atendimento, 
sábados, domingos e feriados.            
 13.2. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar 
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas 
neste Termo de Referência e em sua proposta;          
 13.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
ou dos materiais empregados;            
 13.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua 
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;       
 13.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor;        
 13.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante 
de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 
2010;               
 13.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, 
a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês
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seguinte ao da prestação dos serviços, os documentos exigidos no edital para fins de habilitação, conforme alínea "c" 
do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;        
 13.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo 
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade à Contratante;           
 13.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local dos serviços.         
 13.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução 
do empreendimento.            
 13.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.   
 13.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.        
 13.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no prazo 
determinado.             
 13.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 
segurança, higiene e disciplina.           
 13.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.      
 13.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;         
 13.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;       
 13.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na 
legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 
 13.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
 13.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos 
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.        
 13.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança da Contratante;           
 13.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações 
aceitas pela boa técnica, normas e legislação;         
 13.23. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, 
sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa 
que continuará a execução dos serviços.          
              
 14. DA SUBCONTRATAÇÃO           
 14.1. Não será admitida a subcontratação total do objeto licitatório.      
 14.2. Os contratos de quarteirização não caracterizam subcontratação, pois legislação tributária autoriza o 
faturamento à conta de terceiros, inclusive para fins do cálculo da receita bruta à qual se refere o Art. 3º. §1º da Lei-
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.         
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14.3. Em qualquer hipótese, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução 

contratual, cabendo--lhe responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes à integralidade do objeto.          
              
 15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA           
 15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam 
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.  

             
 16. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO        
 16.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade 
da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente 
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.       
 16.2. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 
da Lei nº 8.666, de 1993.            
 16.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada 
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo 
culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.   
 16.4. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, 
rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no 
exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não 
comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.     
 16.5. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o 
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo B deste Termo de Referência, ou 
outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o 
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:  
 16.5.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 
atividades contratadas; ou 16.5.2. Deixar de utilizar materiais e recursos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-
los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.        
 16.6. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da 
prestação dos serviços.             
 16.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade 
dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, 
falhas e irregularidades constatadas.           
 16.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, 
se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.    
 16.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho 
e qualidade da prestação dos serviços realizada.        
 16.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, 
resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.     
 16.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à 
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além 
dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo 
de Referência.             
 16.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja 
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.   
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16.13. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:    

 16.13.1. Conferir se os valores praticados, no litro de combustível, estão de acordo com aqueles indicados 
como máximo admitido, para o consumidor, nas tabelas da ANP.      
 16.13.2. Conferir se estão sendo aplicados os descontos mínimos contratados.    
 16.14. Ao Gestor da Frota responsável pela unidade de lotação do veículo, caberá:    
 16.14.1. Autuar processo de pagamento individualizado, mensalmente, ao qual deverá ser juntada cópia de 
todos os documentos necessários à transparente consecução dos procedimentos relativos ao encaminhamento das 
faturas para quitação.            
 16.14.2. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, mantendo 
gestões por escrito, mediante correio eletrônico (e-mail) ou ofício, junto à Contratada.     
 16.14.3. Acompanhar o prazo de vigência do contrato, fazendo gestão junto a Contratada e a Administração 
para obter manifestação sobre o interesse e oportunidade para deflagração de novo processo licitatório, prorrogação 
ou alteração contratual. 

16.14.4. Acompanhar a realização dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas 
ou defeitos observados, recepção e aceitação dos serviços/produtos, dos veículos lotados sob sua responsabilidade.
 16.14.5. Atestar as notas fiscais, após sua apresentação pela Contratada.    
 16.15. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.     
 16.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 1993.             
              
 17. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO      
 17.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme 
previsto no Anexo B deste Termo de Referência, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos 
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não 
executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou b) deixar de utilizar materiais e recursos 
humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

17.1.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da 
prestação dos serviços. 17.2. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, 
será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções 
cabíveis, caso se constate que a Contratada:         
 17.2.1. não produziu os resultados acordados;        
 17.2.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
 17.2.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os 
com qualidade ou quantidade inferior à demandada.         
  

18. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO        
 18.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto contratual, nos 
termos abaixo.              
 18.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a 
documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual, incluindo as notas fiscais emitidas pelos 
estabelecimentos credenciados, quando aplicável;         
 18.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalização após 
a entrega da documentação acima, da seguinte forma:        
 18.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os fornecimentos executados, por meio de 
profissionais técnicos competentes, com a finalidade de verificar a o atendimento do contrato e indicar as correções 
que se fizerem necessárias.             
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18.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 

contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e 
qualidade da execução, em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de 
valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.  
 18.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.   
 18.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, o fiscal do 
contrato deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor 
do contrato.             
 18.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter 
o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização e demais 
documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
 18.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório 
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.    
 18.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do 
prazo.               
 18.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do 
Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, 
obedecendo as seguintes diretrizes:           
 18.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, 
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;      
 18.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base 
nos relatórios e documentações apresentadas; e        
 18.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 
fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.   
 18.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das 
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).  
 18.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.    
              
 19. DO PAGAMENTO            
 19.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este 
Termo de Referência.             
 19.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para que emita a 
nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.         
 19.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo mínimo possível, até o máximo de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.        
 19.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 
II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.    
 19.4. A Contratada repassará à Contratante o valor correspondente aos custos cobrados pelos fornecedores 
credenciados, por meio de emissão de nota fiscal contra a Contratante, declarando todos os impostos e devidas 
tributações pertinentes a operação. 

19.5. A Contratada deverá emitir notas fiscais/faturas, uma mercantil detalhando e discriminando o valor total 
por tipo de produto adquirido e outra com o valor dos serviços prestados no período.    
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19.6. As notas fiscais devem ser entregues a Contratante em formato PDF, sendo vedada a recepção de 

documentos em formatos que obriguem a necessidade de conversão, incompatibilizando a utilização imediata do 
documento.              
 19.7. A Contratada apresentará a nota fiscal/fatura na sede da Contratante, ou por meio eletrônico.  
 19.8. Na ocasião do faturamento, os descontos ofertados na licitação deverão já estar incluídos no valor da 
fatura correspondente.            
 19.9. Juntamente com as notas fiscais/faturas, a Contratada:      
 19.9.1. Disponibilizará relatórios analíticos e sintéticos do período faturado, discriminando todas as 
transações/operações realizadas, por base operacional e respectivo centro de custo, anexando as notas fiscais dos 
estabelecimentos na ordem que constam no relatório.        
 19.9.2. Considerando que a gestão de fornecimento de combustíveis é feita por meio de intermediação da 
Contratada com sua rede credenciada, em atenção a obrigação de retenção de tributos nos pagamentos efetuados 
pelos órgãos da administração pública federal, estipulado, principalmente, pela Instrução Normativa RFB nº 1234, de 
11 de janeiro de 2012, e suas alterações, na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 200, e, ainda considerando 
as regras estipuladas pelos municípios, deverá disponibilizar tabela demonstrativa dos recolhimentos necessários, que 
deverá conter, obrigatoriamente, pelo menos:          
 19.9.2.1. Nome do estabelecimento.         
 19.9.2.2. CNPJ do estabelecimento.         
 19.9.2.3. Categoria (optante ou não pelo simples).        
 19.9.2.4. Tipo de nota fiscal (material.         
 19.9.2.5. Número da nota fiscal. 19.9.2.6. Valor bruto do material fornecido.     
 19.9.2.7. Incidência de tributo (discriminar nominalmente o imposto/retenção).    
 19.9.2.8. Município. 19.9.2.9. Taxa de tributação incidente(%).      
 19.9.2.10. Valor líquido. 19.9.2.11. Valor da taxa de administração, se houver.     
 19.10. Para efeito de medição do valor a ser pago pelos produtos, a Contratada deverá considerar todo o 
período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês.      
 19.11. As notas fiscais deverão discriminar as descrições dos materiais, seus códigos, quantidades e outras 
especificações que se fizerem necessárias, assim como os descontos contratados.     
 19.12. Em caso de impossibilidade de atendimento das exigências acima no corpo da própria nota fiscal, os 
referidos dados podem ser apresentados em documento próprio que acompanhe as notas fiscais, que pode ser o 
relatório detalhado dos gastos que compõem a nota fiscal, orçamento por orçamento.     
 19.13. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida da medição, conforme este Termo de Referência. 
 19.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
 19.14.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser 
tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.   
 19.15. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:     
 19.15.1. o prazo de validade; 19.15.2. a data da emissão;       
 19.15.3. os dados do contrato e do órgão contratante;       
 19.15.4. o período de prestação dos serviços;        
 19.15.5. o valor a pagar; e           
 19.15.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.      
 19.16. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 
para a Contratante;             
 19.17. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada 
a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso 
se constate que a Contratada:             

 
 
 

Proposta vencedora - Polícia Federal em Sergipe (1184026)         SEI 0010632-15.2022.6.02.8000 / pg. 85



 

 

 
 
19.17.1. não produziu os resultados acordados;        

 19.17.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
 19.17.3. deixou de utilizar os materiais e recursos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com 
qualidade ou quantidade inferior à demandada.        
 19.18. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento.             
 19.19. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção 
das condições de habilitação exigidas no edital.        
 19.20. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.  
 19.21. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem 
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários 
para garantir o recebimento de seus créditos.         
 19.22. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  
 19.23. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida 
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 
 
 

 

Santana de Parnaíba-SP, 15 de Junho de 2022 

 

 

 

 

______________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
Robson Teixeira - Procurador 
RG: 27.434.491-9 – SSP/SP      CPF: 168.457.288-60  
Tel/Fax: (19) 3518-7021  
E-mail: robson.teixeira@@primebeneficios.com.br     
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PROPOSTA COMERCIAL 

 

AO PREGOEIRO DA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022 

PROCESSO N.º 0000212-75.2022.6.01.8000 

 

OBJETO: “Contratação de pessoa jurídica para fins de prestação de serviços de 

gestão de frota de veículos e abastecimento de grupo gerador, que utilize sistema 

informatizado e integrado, via internet e tecnologia de pagamento por meio 

eletrônico, para aquisição de combustíveis para veículos e geradores, lavagem de 

automóveis e aquisição de peças com prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, socorro mecânico e guincho, mediante rede de 

estabelecimentos próprios ou credenciados, de maneira continuada, para atender as 

necessidades da frota de veículos automotivos do Tribunal Regiona Eleitoral do Acre.” 

 

A Empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI  com sede na cidade de 

Buri/SP, Rua Rui Barbosa, 449, Sala 3, Centro, Buri/SP, CEP: 18.290-000, inscrita no 

CNPJ/MF sob o Nº 12.039.966/0001-11, Inscrição Estadual nº 229.017.126.114, Inscrição 

Municipal nº 03150/10, neste ato representada pelo SR. RODRIGO ALEXANDRE SOARES 

PEREIRA, portador do RG Nº 54.907.908-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o Nº 036.719.946-73, 

abaixo assinado, interessado na prestação do objeto do presente Pregão propõe a 

prestação do objeto deste Ato Convocatório, de acordo com esta Proposta 

Comercial, nas seguintes condições: 

 

 
 

- Taxa Administrativa ITEM 01: -2,41% (dois virgula quarenta e um por cento negativo) 

 

- Taxa Administrativa ITEM 02: -22,15% (vinte e dois virgula quinze por cento negativo) 

 

- Valor Total Ofertado: R$ 1.281.929,15 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, 

novecentos e vinte e nove reais e quinze centavos)  

 

- Validade Da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

 

 

 

 

 

Os contatos referentes a esta proposta e execução contratual poderão ser efetuados 

por meio do(s) telefone (s) (19) 3114-2707 e do e-mail 

linklicitacao@linkbeneficios.com.br. 

 

 

 

 

 

 

GRUPO ITEM SERVIÇO/FORNECIMENTO TAXA (%)
VALOR UNITARIO 

ESTIMADO R$
VALOR TOTAL R$

1
Gestão de Frotas –

Abastecimento
-2,41% R$ 939.167,25 R$ 916.533,32

2
Gestão de Frotas –

Manutenção
-22,15% R$ 469.358,80 R$ 365.395,83

R$ 1.281.929,15

ÚNICO

TOTAL (PREÇO GLOBAL)
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QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: PATRICIA APARECIDA DE LIMA 

Endereço: RUA BAGUAÇU, 26, SALA 501, Bairro: ALPHAVILLE EMPRESARIAL   

Cidade: CAMPINAS, Estado: SP 

CEP: 13098-326, Nacionalidade: BRASILEIRA, Cargo/Função: ANALISTA DE CONTRATOS 

CPF: 315.737.018-90, RG: 45.339.029-8 SSP/SP 

 

 

 

Informamos os dados da conta bancária da empresa para futuros pagamentos, no 

caso de contratação: 

Banco: BANCO DO BRASIL  

Agência: 2857-6 

Conta: Nº 92329-X 

 

- DECLARAÇÕES: 

a. Nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a 

perfeita e satisfatória execução dos serviços objetivados neste Pregão, inclusive 

as despesas com materiais e equipamentos, seguros em geral, bem como seus 

lucros; 

b. Que a proposta foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, 

por qualquer meio ou qualquer pessoa; 

c. Que nos sujeitamos plenamente às condições do presente Edital e seus Anexos 

na execução do objeto, comprometendo-nos a substituir ou a aumentar as 

quantidades do objeto licitado; 

d. Declaramos, ainda, que estamos de pleno acordo com todas as condições 

estabelecidas no edital, bem como todas as informações relativas às 

especificações dos bens e a forma da prestação de serviços descritas no 

mesmo; 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Buri - SP, 17 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 

Rodrigo Alexandre Soares Pereira - Procurador 

CPF: 036.719.946-73 – RG: 54.907.908-7 SSP/SP  

(19) 3114-2700, linklicitacao@linkbeneficios.com.br 
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ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA 
 

AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO (CREA-MT) 

 

PROCESSO N° P2022/007334-6 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022 

 

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em Serviços de Administração, 

Gerenciamento e Controle de Manutenção e Abastecimento de Veículos, via Sistema WEB e/ou por meio de cartão 

eletrônico ou magnético, da frota pertencente, cedido e contratado por este Conselho Regional de Eng. e Agronomia 

do estado de Mato Grosso (CREA-MT). 

 

1. DADOS DO LICITANTE 

Razão Social: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA 

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

Cidade/UF: Santana de Parnaíba-SP           CEP: 06541-078 Fone/Fax: (19) 3518-7021 

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

Insc. Estadual: 623.051.405.115 Insc. Municipal: 72270 

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

Responsável pela assinatura do contrato: Sra. Renata Nunes Ferreira, brasileira, casada, portador do RG: 

48.537.010-4 e CPF: 371.237.288-40, Endereço: Rua Açu, nº 47, Loteamento Alphaville Empresarial – Campinas/SP 
– CEP: 13.098-335. Fone/ fax: (19) 3518-7021. 

 

A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA com sede à Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, 

sala 03, Centro de Apoio II, Alphaville Empresarial, Santana de Parnaíba-SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

05.340.639/0001-30, representada neste ato por seu representante legal, o Sr. WILLIAM CÉSAR CAVALARI, portador 

da Cédula de Identidade n.º 32.904.257-9, inscrito no CPF sob o nº 219.779.818-95, interessada na prestação do objeto 

do presente ato, vem apresentar sua proposta de preço, para o fornecimento/prestação do(s) serviço(s) do item abaixo 

relacionado, conforme estabelecido no PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022, acatando todas as estipulações 

consignadas no respectivo Edital e seus anexos, conforme abaixo: 

 
2. PROPOSTA DE PREÇO 

 

VALOR ESTIMADO: R$700.000,00 (setecentos mil reais); 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OFERTADA (ITEM 01): -10,00% (dez por cento negativo) - DESCONTO; 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OFERTADA (ITEM 02): -1,50% (um virgula cinquenta por cento negativo) - 
DESCONTO; 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 659.750,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais); 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação; 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias; 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.
TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO

VALOR C/ TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO

1

Contratação de empresa especializada em serviços de administração e

gerenciamento informatizado de frotas e equipamentos operacionais, por meio de

sistema WEB, online com rede de estabelecimentos credenciados para os serviços

de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, para atender os

veículos.

R$  R$    350.000,00 -10,00%  R$            315.000,00 

2

Contratação de empresa especializada em serviço de gestão de frota e

equipamentos operacionais, por meio de sistema informatizado via internet e

tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético por rede credenciada, para 

abastecimento de combustível (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel

s10 e etanol), para atender as necessidades do CREA- MT.

R$  R$    350.000,00 -1,50%  R$            344.750,00 

 R$            659.750,00 VALOR TOTAL DA PROPOSTA
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VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses; 

MARCA/FABRICANTE: Prime; 

DECLARAMOS que: 

 Tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto desta 

licitação e que atendemos todas as condições do Edital e no Termo de Referência, bem como, as especificações 

técnicas e os serviços a serem executados, conforme cláusulas do referido edital e seus anexos; 

 Cumpre plenamente os requisitos definidos para Habilitação, bem como de que está ciente e concorda com todas 

as condições contidas neste Edital e seus anexos; 

 No valor proposto já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes do fornecimento do 

objeto nas condições estabelecidas no Edital do Pregão e seus Anexos, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro, garantias 
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação; 

 Proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, que não tentou influir na decisão de qualquer outro 

potencial participante desta licitação, e que com estes ou com outras pessoas não discutiu nem recebeu informações; 

 Central de atendimento 24 horas / 07 (sete) dias por semana 

 0800 745 8877 

 

 
Santana de Parnaíba-SP, 27 de junho de 2022. 

 
 

 
 

 

______________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 

CNPJ Nº 05.340.639/0001-30 
WILLIAM CÉSAR CAVALARI - PROCURADOR 

RG: 32.904.257-9 SSP-SP / CPF: 219.779.818-95  

Contatos: (19) 3518-7021 / licitacao@primebeneficios.com.br 
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          PROPOSTA DE PREÇO 

Rod.BR 163, Km 267 – Zona Rural – Dourados – MS 

CEP: 79804-970 – Fone/Fax: (067) 3411-1600 

Home Page: www.tauruscard.com.br   -  E-mail:  thiago.souza@tauruscard.com.br 

 

            
 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

EMPRESA: S.H. INFORMÁTICA LTDA Dourados 20 de Julho de 2022 

ENDEREÇO: 
Rodovia BR 163, Km 267,9 fundos, Zona Rural 

TEL.: (67) 3411-1626 

CIDADE: DOURADOS UF: MS INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 100099475 

CNPJ: 06.048.539/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.329.718-2 

PROCESSO Nº 007/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 TIPO: MENOR VALOR GLOBAL 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de GESTÃO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E 
ETANOL) MEDIANTE SISTEMA ELETRÔNICO, COM CARTÃO MAGNÉTICO, EM POSTOS DE REDE CREDENCIADA, visando atender as necessidades do 
Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD. 

ITEM COMBUSTÍVEL QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 Gasolina Comum 1.500 litros R$ 6,923 R$ 10.384,50 

2 Etanol 300 litros R$ 5,629 R$ 1.688,70 

VALOR TOTAL ESTIMADO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS (A) R$ 12.073,20 

ITEM COMBUSTÍVEL QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

3 

Gestão e abastecimento de combustível em rede de postos 
credenciados, por meio de sistema eletrônico, com cartão magnético. 
(Taxa de Administração) 12 MESES  

0,00% R$ 0,00 

Desconto a incidir sobre os preços dos combustíveis em se tratando 
de taxa inferior a zero, caso houver. (C) 

-1,80% R$ 0,00 

VALOR GLOBAL (A+B) ou (A - C), conforme o caso: R$ 11,855,88 

Declaro (amos), sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para fins de atendimento às exigências constantes dos dispositivos 
editalícios, que: 
 

a) O valor ofertado em nossa proposta de preços contempla todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto da 
licitação. Declaro (amos) ainda, que o valor proposto é fixo e irreajustável e em moeda corrente nacional (Real); 

b) O serviço ofertado atende todas as especificações exigidas no presente edital e seus anexos. 
c) Esta empresa compromete-se a realizar os serviços pertinentes ao objeto contratual supracitado, de acordo com todas as cláusulas e 

termos constantes na Proposta de Preços e o Termo de Referência, anexos a este edital. 

1. O valor do combustível foi usado apenas como parâmetro para a incidência do percentual a ser contratado na prestação 
do serviço de gestão de abastecimento de combustível, e será utilizado para composição de saldo dos contratos. 

2. O Valor Unitário informado na tabela acima refere-se ao preço médio divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis – ANP, demonstrado na Síntese dos Preços Praticados – Mato Grosso do Sul – por município – 
Resumo II – Gasolina Comum R$/l – Período: de 2022 - Maio. (Fonte: https://www.gov.br/anp/pt-br; Data de Emissão: 
23/05/2022). 

3. O Valor Unitário informado na tabela acima refere-se ao preço médio divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis – ANP, demonstrado na Síntese dos Preços Praticados – Mato Grosso do Sul – por município – 
Resumo II – Etanol Hidratado R$/l – Período: de 2022 - Maio. (Fonte: https://www.gov.br/anp/pt-br; Data de Emissão: 
23/05/2022). 

4. O percentual de taxa de administração informado deverá incidir sobre o valor total de combustível estimado. 
Validade da Proposta: (90 dias); 
Prazo de Pagamento: (30 dias); 
Prazo de Fornecimento: (12 meses); 
Prazo de implantação do Sistema: (05 dias uteis); 
Banco: Banco:  001 -  Agência: 3307-3- Conta: 106217-4 
 

Luciano Christian Gonçalves 
CPF: 785.815.911-91 / RG; 881.483/SSP-MS 
Tel: 9 9909-3486 
Email: tauruscard@tauruspetroleo.com.br 
Função: Gestor Comercial  
Endereço: BR 163 KM 267, SN / FUNDOS – ZONA RURAL – CEP 79804-970 
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Goldi Serviços e  Administração LTDA - CNPJ 20.217.208/0001-74 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES: RUA GUIDO SCOTTI, 185 – BAIRRO TINGUI  
 CEP 82.620.220 – CURITIBA/PR 

Fone : (41) 3434-3887 

 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO 

BATALHÃO VISCONDE DA PARNAÍBA 
PROCESSO N° 64041-007513/2021-81 

                          PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 
                                                                                

                                                                              
                                                                     

                                                          PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
 

Ao 3º Batalhão de Engenharia de Construção, 

 

 
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão n.º 06/2022, estamos apresentando proposta para 

fornecer o seguinte objeto: contratação de serviço de gerenciamento e abastecimento de combustível.  

 

Acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor unitário e global de 

cada item do(s) referido(s) Lote(s), bem como total geral por extenso; - concordamos, sem qualquer restrição, 

com as condições de execução indicadas no Edital. 

 

 

GP 
ITE 
M 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 
UND 
MED 

Critério de 
Julgamento 

Valor 
estimado 

Qtde 
Vlr 
und 

de ref. 
Vlt Total Desconto Vlt Total 

1 

1 

Fornecimento de combustível do 
tipo DIESEL S10, em rede de postos 
credenciados, a fim de atender as 
necessidades do 3º BEC, conforme 
condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de 
Referência, no Edital e seus anexos. 

sv 

M
ai

o
r 

d
es

co
n

to
 

1 90.000 5,72 
 R$  

514.800,00  
6%  R$            483.912,00  

2 

Taxa de Administração e 
Gerenciamento de abastecimento 
de combustíveis da frota de veículos 
do contratante, envolvendo a 
implantação e operacionalização de 
um sistema informatizado, via 
internet, de gestão de frota com a 
aquisição de combustíveis, através 
da tecnologia de cartão eletrônico 
(Serviço Taxa de Administração % ) 

sv 

M
ai

o
r 

d
es

co
n

to
 

1 

9
0

.0
0

0 

2,39% 
R$ 

12.303,72 
70,00% 

 R$                  
3.690,90  

Valor total: Quatrocentos e oitenta e sete mil e seiscentos e dois reais e noventa centavos  R$            487.602,90  

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

INSUMOS VALOR R$ %SOBRE O TOTAL 

I. Matéria Prima/ insumos/Mão de Obra R$ 262.345,24 53,80% 

II. Outros - Despesas Gerais Comerciais R$ 152.327,15 31,24% 

III. Despesas Administrativas R$ 41.690,05 8,55% 

IV. Lucro R$ 3.690,90 0,7569% 

V. Tributos - ISSQN R$ 9.752,06 2,00% 

V. Tributos - COFINS R$ 14.628,09 3,00% 

V. Tributos - PIS R$ 3.169,42 0,65% 

TOTAL R$ 487.602,90 100,00% 
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Goldi Serviços e  Administração LTDA - CNPJ 20.217.208/0001-74 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES: RUA GUIDO SCOTTI, 185 – BAIRRO TINGUI  
 CEP 82.620.220 – CURITIBA/PR 

Fone : (41) 3434-3887 

 

 

A proposta terá prazo de validade de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua apresentação. 

 

A empresa implantará o sistema objeto da contratação no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados a partir da assinatura do contrato, incluindo nesse prazo a emissão dos cartões micro processados 

(com chip ou magnético) para cada veículo informado pela Contratante e, conforme a tecnologia adotada 

pelas licitantes, o fornecimento de senha para cada condutor, cujas transações de abastecimento do mesmo 

estarão vinculadas à sua matrícula no órgão, para possibilitar os abastecimentos nos postos credenciados. 

 

1.DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO: 
RAZÃO SOCIAL GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA 
CNPJN º 20.217.208/0001-74   INCRIÇÃO ESTADUAL:ISENTA  
FONE(41) 3434-3887   EMAIL docs@mcconsultoria.srv.br 
ENDEREÇO COMERCIAL: AV ANAPOLIS, Nº 100, BETHAVILLE I, CONJ 15 PAVMTO10 EDIF NBC, 
BARUERI/SP, CEP 06.404-250 
 
2.MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 
GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA 
Banco: SANTANDER Agência: 4635 Conta Corrente:13.0030270 
 
3.ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 
Departamento de Licitações: Rua Guido Scotti, 185 – Bairro Tingui 
Município: Curitiba Estado: Paraná CEP. 82620-220 
E-mail docs@mcconsultoria.srv.br 
 
4.DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
NOME(S): Alex dos Santos Belarmino 
CARGO(S): REPRESENTANTE LEGAL 
NACIONALIDADE(S) brasileiro ESTADO CIVIL: solteiro 
PROFISSÃO: Empresário RG: 9.452.411-3 SESP –PR CPF: 071.110.899-44 

TELEFONE: (41) 3434-3887    
RESIDÊNCIA (Domicílio): Rua Guido Scotti, 185 – Bairro Tingui, Curitiba, Pr 
 
 
Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se 

limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos 

sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto 

desta Licitação. 

 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e 

seus anexos. 

 
Barueri, 16 de maio de 2022. 

 

 
_____________________________________ 

Alex dos Santos Belarmino - Representante Legal 
RG Nº 9.452.411-3 SESP -PR 

CPF 071.110.899-44 
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DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2022.
Atesto ciência acerca do parcial cumprimento das

diligências requeridas por esta AJ/DG no Parecer 1652
(1183675).

 
À Secretaria de Administração, para a continuidade

do saneamento processual, mormente no que se refere à
complementação da reserva de crédito necessária a dar
substrato orçamentário à avença tencionada. 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 25/10/2022, às 13:27, 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
1184677 e o código CRC 09707EE2.

0010632-15.2022.6.02.8000 1184677v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2022.
À COFIN, em atenção ao Despacho AJ-DG 1184677.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/10/2022, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1185358 e o código CRC DC63A059.

0010632-15.2022.6.02.8000 1185358v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2022.
À SAD (c/c p SGO e AJ-DG p ciência),
 
Sr. Secretário,
 
1. As nuances do referido contrato requer análise

pormenorizada, porque na prática estamos diante de 03
contratações, a saber:

 
a) O contrato vigente, através do 5º Termo de

Apostilamento (1044327), instruido no SEI nº (0010233-
59.2017.6.02.8000), cujo vigência vai até a data de 19/04/2023
e tendo todo o seu montante  já integralmente empenhado
através da 2022NE201 e 2022NE611. Registro que referida
contratação só fora efetivada porque houve o remanejamento
de outras verbas orçamentárias visto que a proposta
orçamentária para 2022 contemplava o valor de R$
205.909,00 (duzentos e cinco mil novecentos e nove reais) e
apenas nesse ano utilizamos o montante de R$ 333.668,15
(trezentos e trinta e três mil seiscentos e sessenta e oito reais
e quinze centavos) com antecipação das projeções para o
exercício de 2023. Na prática o atual contrato não terá
execução entre o dia 01/01/2023 a 19/04/2023.

 
b) Para suprir a lacuna acima, já que não existe

mais possibilidade de aditamento no atual contrato, instruiu-
se o processo de nº (0004700-46.2022.6.02.8000) que prevê a
estimativa anual de R$ 251.844,94 (duzentos e cinquenta e
um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e
quatro centavos) já com os descontos, excedendo a proposta
orçamentária em R$ 11.844,94, conforme demonstrado no
despacho SGO (1161155). Referido processo está em
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tramitação e teve a emissão de pré-empenho de número
2022PE268 no valor de R$ 41.974,16 (quarenta e um mil
novecentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos),
relativo a apenas  02 meses do exercício de 2022 (1167895);

 
c) Ainda, diante da urgência e necessidade tramita,

nestes autos,  paralelo ao processo acima, a contratação
emergencial com prazo de 03 meses e montante previsto
de R$ 123.266,79 (cento e vinte e três mil duzentos e
sessenta e seis reais e setenta e nove centavos) , conforme
evento (1181348);

 
2. Pois bem, relatado os fatos e considerando que a

prioridade atual é o contrato emergencial, indicamos as
seguintes possibilidades de fontes orçamentárias:

a) R$ 5.355,03 (cinco mil trezentos e cinquenta e
cinco reais e três centavos) disponível na UGR COFIN;

b ) R$ 29.548,30 (vinte e nove mil quinhentos e
quarenta e oito reais e trinta centavos) utilizando-se a
disponibilidade do Plano Interno de Material Auxiliar
disponível na UGR SAPEV;

c) R$ 41.974,16 (quarenta e um mil novecentos e
setenta e quatro reais e dezesseis centavos) do Pré-empenho
2022PE268 utilizado para lastrear a contratação do PA
(0004700-46.2022.6.02.8000);

d) R$ 46.389,30 (quarenta e seis mil trezentos e
oitenta e nove reais e trinta centavos) da despesas agregada
de Material de Manutenção registrada na UGR da SMR.

 
3. Reforçamos que a oferta da fonte constante

no item "2.c" acima só será possível considerando que
não haverá execução concomitante dos contratos,
compensando-se os prazos e valores até o final deste
exercício.

 
4. Diante do exposto e pela complexidade

processual, retornamos os autos para validação da
contextualização contratual, bem como autorização
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expressa da utilização das fontes elencadas no item
"2.a" a "2.d".

 
5. Por fim e não menos importante é necessário

criar mecanismos de aperfeiçoamento da gestão deste
contrato, visto que a sua execução ao longo deste exercício
tem apresentado diversas ocorrências impactando
notadamente essa COFIN com levantamentos da sua execução
que a priori deveriam partir da área gestora.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/10/2022, às 22:05, 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
1185415 e o código CRC 8818D767.

0010632-15.2022.6.02.8000 1185415v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2022.
Acuso ciência do Despacho COFIN 1185415, acerca

do qual nada tenho a opor, inclusive quanto à realização do
pré-empenho com o uso das fontes indicadas.

Ressalvo apenas o seguinte ponto: de acordo com a
instrução, a contratação emergencial terá a vigência inicial de
três meses com a possibilidade de rescisão antecipada tão
logo possível a execução do contrato de que trata o Processo
SEI 0004700-46.2022.6.02.8000, conforme assinalado no
Despacho GSAD 1178868, do qual extraio o seguinte excerto:

Ressalto que a referida estimativa foi
solicitada à SAPEV por orientação desta
Secretaria de Administração, tendo em vista
as ponderações apresentadas no Despacho
GSAD (doc. 1178856), a manifestação
favorável pela possibilidade de contratação
emergencial, apresentada no Despacho AJ-DG
(doc. 1178859) , a consulta realizada à
contratada, no sentido de vir a firmar
com este Tribunal, mantidas as atuais
condições, contratação emergencial até o
final do presente exercício ou até
concluído o novo certame em curso para
a contratação dos serviços, por meio do e-
mail GSAD (doc. 1178863), e, da Conclusão
GDG (doc. 1178867), sugerindo que seja
realizada consulta à ACON da Presidência
deste Regional, sendo todos os documentos
anteriormente citados insertos
no SEI 0010233-59.2017.6.02.8000. (grifos
não constantes do original)

A propósito, essa condição deverá ser incluída na
minuta de evento 1183488, razão pela qual remeto o feito
à SLC.

Pois bem, a ressalva que faço é quanto ao valor a
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ser reservado para o presente exercício, considerando a
previsão de vigência inicial de três meses e já estarmos
praticamente no final de outubro.

Nesse aspecto, a reserva, para o corrente exercício
deve ser proporcional ao período de 2 meses e  5 dias (início
de vigência em 27 de outubro). Assim, se para três meses o
valor total estimado é R$ 123.266,79, para um mês esse valor,
nessa perspectiva, será de R$ 41.088,93 (R$ 123.266,79/3), e
para um dia será de R$ 1.369,63 (R$ 41.088,93/30). 

Dessa forma, considerando o período de vigência
contratual no corrente exercício, adotando como início o dia
27 do corrente, o valor a ser reservado será de R$ 88.662,01
(R$ 41.088,93 x 2 + R$ 1.369,63 x 5). 

A propósito, deve-se ter em conta que essa reserva,
em nosso entendimento, é por demais conservadora (e
cautelosa), posto que não deduzido o período de recesso
forense, quando a movimentação de veículos é
substancialmente reduzida.

Nesse cenário, concordo em termos com as
indicações de remanejamentos, bastando que se use os
valores indicados nas letras "a", "b", "c" e apenas parte do
item de letra "d", na forma de que trata o Despacho
COFIN 1185415, conforme segue:

a) R$ 5.355,03 (cinco mil trezentos e
cinquenta e cinco reais e três centavos)
disponível na UGR COFIN; 
b) R$ 29.548,30 (vinte e nove mil quinhentos
e quarenta e oito reais e trinta centavos)
utilizando-se a disponibilidade do Plano
Interno de Material Auxiliar disponível na UGR
SAPEV; 
c) R$ 41.974,16 (quarenta e um mil
novecentos e setenta e quatro reais e
dezesseis centavos) do Pré-empenho
2022PE268 utilizado para lastrear a
contratação do PA (0004700-
46.2022.6.02.8000); 

Esses itens totalizam o valor de R$ 76.877,49, ao
qual será acrescido o valor de R$ 11.784,52, de parte do item
de letra "d", abaixo transcrito: 
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d) R$ 46.389,30 (quarenta e seis mil
trezentos e oitenta e nove reais e trinta
centavos) da despesas agregada de Material
de Manutenção registrada na UGR da SMR.

 
Quanto ao item de letra "c", plenamente válida a

advertência do Sr. Coordenador Orçamentário e Financeiro de
que só viável considerando a sucessão contratual acima
indicada, ou seja, não haver concomitância de contratos, daí a
necessidade de inclusão da cláusula de rescisão amigável
antecipada na hipótese de conclusão do certame de que trata
o Processo SEI 0004700-46.2022.6.02.8000, tão logo factível a
execução do respectivo contrato (com todas as ferramentas de
gestão necessárias, inclusive o cadastramento dos veículos e
emissão dos respectivos cartões de abastecimento).   

Com essas considerações devolvo os autos à
SGO/COFIN e, em paralelo, à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/10/2022, às 02:26, 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
1185455 e o código CRC F9ADA3E3.

0010632-15.2022.6.02.8000 1185455v1

Despacho SAD 1185455         SEI 0010632-15.2022.6.02.8000 / pg. 101



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

DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2022.
À SGO (c/c P SAD e AJ-DG p ciência),
Sr. Chefe,
Encaminho os autos eletrônicos para a respectiva

reserva de crédito, nos termos do despacho SAD (1185455).
Por zelo, após a anulação do 2022PE268, fazer

constar naqueles autos as condições de sucessão contratual,
não havendo concomitância na execução dos mesmos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/10/2022, às 09:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1185539 e o código CRC 049560D1.

0010632-15.2022.6.02.8000 1185539v1
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        CONTRATO Nº XX/2022 

      Processo nº 0010632-15.2022.6.02.8000 
Minuta 

 
Contrato de serviços de gestão de abastecimento 
de combustíveis, com a utilização de cartões 
eletrônicos que entre si celebram a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa NEO CONSULTORIA E 
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS 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 – Farol, 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 NEO CONSULTORIA E 
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI, CNPJ nº 25.165.749/0001-10, situada NA Alameda Rio 
Negro, nº 503, 18ª andar, sala 1803, Alphaville, Barueri/SP, Fone: (11)3631-7730,  e-mail: 
felipe.veronez@neofacilidades.com.br , daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por Felipe Veronez de Souza, portador do RG nº MG15294963 SSP MG, CPF nº 
080.281.806-47, resolvem celebrar o presente contrato de gestão de abastecimento de 
combustíveis, com a utilização de cartões eletrônicos com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei n° 
8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Este contrato será regido pela Lei n° 8.666/93 e alterações, em consonância com o que 
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 8.078/1990, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a Resolução do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br, 
seguindo o caminho: Área Jurídica, Jurisprudência, Resoluções. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA ESTIMATIVA DE CONSUMO 

 
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão de abastecimento, 

com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, em caráter emergencial,  com a 
utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores 
instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para atender as necessidades 
do TRE/AL, de acordo com as especificações do Termo de Referência - Anexo I deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A frota atual do Tribunal Regional Eleitoral é composta até a presente data 
pelos veículos constantes no Anexo I-A do edital. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A estimativa de consumo para o prazo de vigência contratual de 
combustíveis está discriminada nas tabelas abaixo: 
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  VALORES ESTIMADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS  VALOR R$ 

                                           Gasolina     40.343,37 

Óleo Diesel     84.669,84 

Arla 32       1.207,14 

Total de estimativa   126.220,35 

Taxa   - 2,34% 

Total + taxa   123.266,79 

VALOR TOTAL  123.266,79 

   

PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem imposição de 

penalidades, no caso de conclusão do procedimento licitatório em andamento e contratação da 

empresa vencedora, desde que a contratante notifique a contratada com, no mínimo, 1 (um) mês 

de antecedência.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
  
A empresa contratada deverá confeccionar, sem custos para o Contratante, um cartão 

eletrônico, ou emissão de outro dispositivo tecnológico para cada veículo do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, imprimindo em cada um deles a identificação da Contratante, a saber, TRE/AL, 
marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível do veículo, de acordo com a relação 
constante no Anexo I-A deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A cada cartão eletrônico será atribuído previamente um limite de crédito 
mensal, para uso exclusivo na compra de combustível e arla-23 (para os veículos que utilizam o 
diesel s-10) para consumo do veículo, cujo valor será determinado pela Seção de Administração 
de Prédios e Veículos – SAPEV, de acordo com o uso de cada um dos veículos cadastrados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A empresa contratada deverá fornecer, ainda, 20 (vinte) cartões 
magnéticos ou outros dispositivos tecnológicos habilitados para o abastecimento de quaisquer 
outros veículos que estejam a serviço do TRE/AL, ficando os cartões sob a guarda da Seção de 
Administração de Prédios e Veículos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As cotas mensais de consumo de combustível de cada cartão magnético 
serão definidas pelo TRE/AL, podendo a SAPEV solicitar cotas extras quando necessário. As cotas 
mensais deverão ser creditadas no primeiro dia útil após aquele da data da fatura mensal e as 
cotas extras deverão ser creditadas imediatamente após a sua solicitação. 

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

PARÁGRAFO QUINTO - Somente poderão ser abastecidos os veículos que contiverem as 
características registradas nos respectivos cartões. 

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

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

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

PARÁGRAFO NONO – O sistema deverá permitir a identificação dos condutores dos veículos. 

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Deverão ser enviados à SAPEV e-mails de alerta sempre que houver 
alguma operação que apresente inconsistência e/ou fuja aos parâmetros pré-estabelecidos. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DO VALOR DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 

O valor global do presente Contrato é estimado em R$ 123.266,79 (cento e vinte e três mil, 
duzentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), já considerados e inclusos os tributos, 
fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A taxa de administração cobrada pela CONTRATADA será de - 2,34% 
(negativa em dois inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) e incidirá sobre o valor gastos 
com combustíveis. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O percentual de taxa de administração   será fixo e irreajustável. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida mensalmente, detalhando o valor total 
dos combustíveis fornecidos no período e o respectivo valor dos serviços de gerenciamento, 
devendo ser acompanhada de um relatório analítico discriminando os abastecimentos realizados no 
período contendo as seguintes informações: 
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 a) Identificação do posto de abastecimento;  

b) Identificação do veículo; 

 c) Tipo de combustível; 

 d) A data e hora da transação; 

 e) Quantidade de litros fornecida; 

 f) Valor da operação. 
 

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

 
PARÁGRAFO SEXTO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento mensal será efetuado em parcela única. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO NONO- O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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 QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Exercício 2022, PTRES n° 
167674  - Natureza de Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas relativas a exercícios futuros terão seus créditos e empenhos 
indicados através de Termos Aditivos ou Apostilamentos. 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

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

 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor pela Secretaria de Administração; 
 
b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital; 
 
c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 
 
d) Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos e 
condutores, quais sejam: 
 

d.1) Dos veículos: marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível do 
veículo, conforme Anexo I-B do PE nº 09/2018; 
  
d.2)  Dos condutores: Nome, matrícula e unidade de lotação. 
 

e) Solicitar, através do gestor, em tempo hábil, a Secretária de Administração, as 
decisões e providências que ultrapassem a competência de gestão, para a adoção de 
medidas necessárias e/ou convenientes. 

  

 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A Contratada obriga-se a: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital, do 
Termo de Referência e com os termos da proposta de preços; 
 
b) Designar um representante perante o TRE/AL para prestar esclarecimentos e atender 
às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

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

c.1) É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de postos 
pertencentes a uma única distribuidora; 

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

e) Manter credenciado na cidade de Arapiraca, pelo menos, 02 (dois) postos de 
abastecimento. 

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

g) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação. 
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h) Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar operações 
mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos cartões eletrônicos 
ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das informações necessárias ao 
controle e gestão dos abastecimentos. 

i) Reembolsar pontualmente aos postos credenciados os valores referentes aos 
combustíveis fornecidos através da presente contratação, asseverando-se que o TRE/AL 
não responderá solidária ou subsidiariamente pelo reembolso, sendo este de exclusiva 
responsabilidade da empresa contratada. 

j)  Disponibilizar a relação dos postos credenciados constando: razão social da empresa, 
endereço, município, bairro, telefone e distribuidora de combustível (bandeira). 

k)  Comunicar ao TRE/AL qualquer acréscimo ou supressão na relação de postos 
credenciados no Estado de Alagoas. 

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

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

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

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

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

q) Sanar, às suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto deste 
edital. 

r)  Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados. 

s) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizeram, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93. 

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

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

O presente contrato terá vigência de 3 (três) meses contados a partir de sua assinatura, 
com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e 
vencimento em dia de expediente. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita 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 PRIMEIRO  - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à  contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - A 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 mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 
razão do atraso no inicio, ou no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, 
calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de 
inexecução parcial das obrigações assumidas; 
 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - 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 QUINTO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento dos materiais, 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 
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impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 
8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
à contratada. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente contrato, a legislação e demais normas reguladoras 
da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO ONZE - 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 DEZ – 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; 
 
b) atraso no início ou interrupção na prestação dos serviços 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 nº 8.666/93. 

 
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 ONZE – DAS ALTERAÇÕES 
 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 
no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA VINCULAÇÃO À AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 
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E À PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão que autoriza a contratação 
por Dispensa de Licitação, evento SEI XXXX, bem como à proposta comercial da Contratada, evento 
SEI 118078, insertas no processo administrativo SEI n° 0010632-15.2022.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA TREZE – DO FORO 
 

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

 
CLÁUSULA CATORZE – DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma prevista 
no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DAS 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 e testemunhas abaixo 

 
Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 

 
 
Pelo TRE/AL: 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente 

 
 

  
Pela Empresa: 

 
 

Felipe Veronez de Souza 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

1. DO OBJETO 

1.1. Prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis, 
juntamente com o ARLA-32, em caráter  emergencial, para atender demanda da frota de 
veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, bem como veículos locados e/ou 
requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados 
ou cedidos.  

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.2. Fornecimento de combustíveis aos veículos da frota do TRE – AL, locados, cedidos em 
todo o Estado e grupos geradores, permitindo que os mesmos possam ser abastecidos, 
inclusive na eventualidade da realização de viagens a outros Estados da Federação. Este 
contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema informatizado que 
possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota, permitindo o controle da mesma, 
orientando a tomada de decisões gerenciais acerca dos veículos, roteiros e condutores. 
Assegurará também um melhor controle orçamentário, evitando o uso de recursos de 
suprimento de fundos quando da ocasião de viagens a lugares distantes do município sede.  

  

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS. 

  

3.1. As especificações dos serviços encontram-se elencadas no contrato. 

  

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

4.1. As obrigações da contratada encontram-se elencadas no contrato. 

  

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

5.1.. As obrigações do contratante encontram-se elencadas no contrato. 

  

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

  

6.1. As regras relativas à gestão  e atesto  encontram-se elencadas no contrato. 

  

7. DO PAGAMENTO 

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

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

• Identificação do posto de abastecimento; 

• Identificação do veículo; 

• Tipo de combustível; 

• A data e hora da transação; 

• Quantidade de litros fornecida; 

• Valor da operação. 

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

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

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

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

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

  

8. DO REAJUSTE 

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

  

9. DA DOTAÇÃO 

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados por verba , a ser definida pela 
Administração do Regional. 

  

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

10.1. As regras relativas as sanções contratuais  encontram-se elencadas no contrato. 

  

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. As regras relativas as disposições regais  encontram-se elencadas no contrato, devendo 
ser feito o seguinte ajuste relativo ao quantitativo da frota: 

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

• 14 automóveis tipo passeio; 

• 2 microônibus (van); 

• 1 microônibus (van) tipo furgão 

• 6 caminhonetes a diesel 
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• 3 caminhões; 

• 1 motocicletas 

• 3 geradores. 

• 1 ônibus 

11.3. A estimativa de consumo até final do exercício de 2022 de combustíveis é: 

  VALORES ESTIMADOS PARA AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS  

VALOR R$ 

                                           Gasolina     40.343,37 

Óleo Diesel     84.669,84 

Arla 32       1.207,14 

Total de estimativa   126,220,35 

Taxa   - 2,34% 

Total + taxa   123.266,79 

VALOR TOTAL  123.266,79 

  

  

12. DA VIGÊNCIA 

12.1. O contrato terá vigência de 03 (três) meses,  a contar da assinatura do contrato. 

  

ANEXO I-A 

  DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRE-AL 

ITEM MARCA / MODELO PLACA ANO FAB COMBUSTÍVEL 

01 Citroen Jumper M33M 23 S Branca NME 3489 2010/2011 diesel 

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

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

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

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17 Branca ORE 7431 2012/2013 diesel 

06 
Caminhão Agrale / Modelo 10.000 

Branca 
OHC 1923 2013/2013 diesel 

07 
Caminhão Bau Ford Cargo 1319 Cor 

Branca 
QLB 3471 2015/2015 diesel 

08 Van Ford / Transit furgão 2.2 Branca ORK 7700 2013/2013 diesel 

09 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex Preta ORI 7195 2013/2013 gasolina 
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10 
Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, 

Diesel  Preta 
ORI 3539 2013/2014 diesel 

11 
Mitsubishi / L 200 Trinton 3.2, Diesel 

Preta 
SAA 9J27 2022/2023 diesel 

12 
Mitsubishi / L 200 Trinton 3.2. Diesel 

Preta 
SAB 9H68 2022/2023 diesel 

13 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 gasolina 

14 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 gasolina 

15 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 gasolina 

16 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 gasolina 

17 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2 Cor 

Branca 
QLD 0340 2015/2016 diesel 

18 
Mitsubishe/L 200 Triton HPE 3.2 Cor 

Branca 
QLD 0350 2015/2016 deisel 

19 
Mitsubishe/ L 200 Tronto HPE 3.2, Cor 

Branca 
QLD 1770 2015/2016 diesel 

20 Moto CG 125 CARGO Cor Branca NMN 8137   gasolina 

21 Civic Ex. CVT. AT Cor Preta RGS 4E29 2020/2021 gasolina 

22 Citroen C4 Lounge Shine. AT Cor Preta. QLD 2332 2018/2019 gasolina 

23 Fiorino 1.4 Cor Branca QLD 0960 2015/2016 gasolina 

24 GM/ Cruze LT Cor Preta ORI 7195 2013/2014 gasolina 

25 Renault Master MBUS L3H2 Cor Branca QLF 0022 2018/2019 diesel 

26 Corola XEI 2.0, Cor Preta SAE 7D69 2022/2023 gasolina 

27 Corola XEI 2.0, Cor Preta SAE 4D09 2022/2023 gasolina 

   

Maceió/AL, 21 de outubro de 2022. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS, Chefe de 

Seção, em 21/10/2022, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2022.
À AJ-DG,
Com minuta do contrato alterada, para incluir

cláusula prevendo a possibilidade de rescisão antecipada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 26/10/2022, às 12:40, 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
1185850 e o código CRC 1D1F8EBE.

0010632-15.2022.6.02.8000 1185850v1
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PROCESSO : 0010632-15.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1667 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Uma vez cumpridas as diligências recomendadas no
Parecer 1652 (1183675), desta Assessoria Jurídica, conforme
nos faz ver o Despacho SEIC 1184001, o Despacho
COFIN 1185415 e o Despacho SAD 1185455, aprovo a Minuta
de contrato alterada (1184849).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 26/10/2022, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1186313 e o código CRC C8F72D72.

0010632-15.2022.6.02.8000 1186313v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 26 de outubro de 2022.
Senhor Presidente, 
 
Cuida-se de pretensão de contratação direta, por

emergência, dos serviços de gestão de abastecimento, com o
fornecimento de combustíveis.

Após a instrução dos autos, a Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral manifestou-se por meio do Parecer 1652
(1183675), posteriormente complementado pelo Parecer 1667
(1186313), reconhecendo a essencialidade dos serviços e a
urgência da contratação. Diante da situação de dispensa
verificada, nos termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, a AJ-
DG opinou pela possibilidade da contratação nos termos
propostos e aprovou a minuta contratual  lançada no evento
SEi 1185849. 

Nesta senda, tendo em vista o pronunciamento da
Assessoria Jurídica, cuja ilação é pela legalidade do
procedimento em tela, RECONHEÇO a situação de dispensa
verificada, com fulcro no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, ao
tempo em que sugiro a autorização da contratação direta
da empresa empresa NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ:
25.165.749/0001-10, com arrimo no art. 24, Inciso IV, da Lei
nº 8.666/93, no valor total de R$ 123.266,79 (cento e vinte e
três mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e nove
centavos), para prestação dos serviços de gestão de
abastecimento, com o fornecimento de combustíveis,
juntamente com o ARLA-32, para atender à demanda da frota
de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, bem
como veículos locados e/ou requisitados e aos grupos
geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios,
locados ou cedidos, de acordo com o Termo de Referência -
 1181348. 
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Posto isso, faço os presentes autos conclusos ao
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente para
análise e competente deliberação, em atendimento ao disposto
no art. 26 da Lei nº 8.666/93.

 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/10/2022, às 16:05, 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
1186348 e o código CRC 279BE905.

0010632-15.2022.6.02.8000 1186348v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/10/2022 15:40
        ***.742.724-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 PE 289

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

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70277 ADM MATAUX

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

26/10/2022 0010632-15.2022.6.02 - 88.662,01

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

Reserva de Crédito. Combustível. Contratação emergencial. SEI 0010632-15.2022.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

26/10/2022 Inclusão 88.662,01

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

26/10/2022 15:39:37
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 289 - RO 1498

Observação:

Face ao trâmite, nesta data, de procedimento para a aquisição de
tintas, o valor relativo à materiais auxiliares da SMR foi todo utilizado.

Assim, foram utilizadas como fonte o PE 268, o valor de R$
8.240,74 do PI IEF REFORM da SMR, e R$ 8.898,81 do PI TIC MATCON da
SEALMOX, em complemento ao valor já relativo à combustíveis da SAPEV no
crédito disponível.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 26/10/2022, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1186350 e o código CRC 3FB6BDD0.
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PROCESSO : 0010632-15.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Dispensa de Licitação. Artigo 4º, Lei nº 13.979/2020

 

Decisão nº 4736 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 1652/2022 (1183675),
complementado pelo parecer nº 1667/2022 (1186313),  além de toda
a instrução ora efetivada, cujo teor aponta para a possibilidade da
contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos do art. 24, IV, da
Lei nº 8.666/93, o reconhecimento de dispensa de licitação, nos
moldes da Conclusão do Senhor Diretor-Geral no evento SEI nº
(1186348), e AUTORIZO, com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei
nº 8.666/1993, a contratação direta da Empresa NEO
CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n.° 25.165.749/0001-10, para prestação dos
serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de
combustíveis, juntamente com o ARLA-32, para atender à demanda
da frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, bem
como veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores
instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos,
de acordo com o Termo de Referência 1181348, totalizando o valor
no montante de R$ 123.266,79 (cento e vinte e três mil
duzentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos),
conforme a minuta no evento SEI nº 1185849.

Sendo assim, determino a remessa dos autos à Secretaria
de Administração para as providências, junto às unidades
competentes, tendentes ao cumprimento da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
27/10/2022, às 14:12, 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
1186436 e o código CRC A9827AFD.

0010632-15.2022.6.02.8000 1186436v5
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DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2022.
À SEIC e à SLC, para publicidade e consolidação da

minuta contratual, nos termos autorizados pela Presidência,
na Decisão 4736 (doc. 1186436), e à SGO/COFIN, para
emissão da respectiva nota de empenho, da qual deverá
constar a referência ao período contratual coberto, conforme
Despacho SAD 1185455.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2022, às 14:41, 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
1187226 e o código CRC 3C01D85E.

0010632-15.2022.6.02.8000 1187226v1
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        CONTRATO Nº 51/2022 

      Processo nº 0010632-15.2022.6.02.8000 
 
Contrato de serviços de gestão de abastecimento 
de combustíveis, com a utilização de cartões 
eletrônicos que entre si celebram a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa NEO CONSULTORIA E 
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS 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 – Farol, 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 NEO CONSULTORIA E 
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI, CNPJ nº 25.165.749/0001-10, situada NA Alameda Rio 
Negro, nº 503, 18ª andar, sala 1803, Alphaville, Barueri/SP, Fone: (11)3631-7730,  e-mail: 
felipe.veronez@neofacilidades.com.br , daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por Felipe Veronez de Souza, portador do RG nº MG15294963 SSP MG, CPF nº 
080.281.806-47, resolvem celebrar o presente contrato de gestão de abastecimento de 
combustíveis, com a utilização de cartões eletrônicos com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei n° 
8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Este contrato será regido pela Lei n° 8.666/93 e alterações, em consonância com o que 
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 8.078/1990, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a Resolução do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br, 
seguindo o caminho: Área Jurídica, Jurisprudência, Resoluções. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA ESTIMATIVA DE CONSUMO 

 
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão de abastecimento, 

com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, em caráter emergencial,  com a 
utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores 
instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para atender as necessidades 
do TRE/AL, de acordo com as especificações do Termo de Referência - Anexo I deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A frota atual do Tribunal Regional Eleitoral é composta até a presente data 
pelos veículos constantes no Anexo I-A do edital. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A estimativa de consumo para o prazo de vigência contratual de 
combustíveis está discriminada nas tabelas abaixo: 
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  VALORES ESTIMADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS  VALOR R$ 

                                           Gasolina     40.343,37 

Óleo Diesel     84.669,84 

Arla 32       1.207,14 

Total de estimativa   126.220,35 

Taxa   - 2,34% 

Total + taxa   123.266,79 

VALOR TOTAL  123.266,79 

   

PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem imposição de 

penalidades, no caso de conclusão do procedimento licitatório em andamento e contratação da 

empresa vencedora, desde que a contratante notifique a contratada com, no mínimo, 1 (um) mês 

de antecedência.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
  
A empresa contratada deverá confeccionar, sem custos para o Contratante, um cartão 

eletrônico, ou emissão de outro dispositivo tecnológico para cada veículo do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, imprimindo em cada um deles a identificação da Contratante, a saber, TRE/AL, 
marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível do veículo, de acordo com a relação 
constante no Anexo I-A deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A cada cartão eletrônico será atribuído previamente um limite de crédito 
mensal, para uso exclusivo na compra de combustível e arla-23 (para os veículos que utilizam o 
diesel s-10) para consumo do veículo, cujo valor será determinado pela Seção de Administração 
de Prédios e Veículos – SAPEV, de acordo com o uso de cada um dos veículos cadastrados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A empresa contratada deverá fornecer, ainda, 20 (vinte) cartões 
magnéticos ou outros dispositivos tecnológicos habilitados para o abastecimento de quaisquer 
outros veículos que estejam a serviço do TRE/AL, ficando os cartões sob a guarda da Seção de 
Administração de Prédios e Veículos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As cotas mensais de consumo de combustível de cada cartão magnético 
serão definidas pelo TRE/AL, podendo a SAPEV solicitar cotas extras quando necessário. As cotas 
mensais deverão ser creditadas no primeiro dia útil após aquele da data da fatura mensal e as 
cotas extras deverão ser creditadas imediatamente após a sua solicitação. 

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

PARÁGRAFO QUINTO - Somente poderão ser abastecidos os veículos que contiverem as 
características registradas nos respectivos cartões. 

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

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

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

PARÁGRAFO NONO – O sistema deverá permitir a identificação dos condutores dos veículos. 

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Deverão ser enviados à SAPEV e-mails de alerta sempre que houver 
alguma operação que apresente inconsistência e/ou fuja aos parâmetros pré-estabelecidos. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DO VALOR DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 

O valor global do presente Contrato é estimado em R$ 123.266,79 (cento e vinte e três mil, 
duzentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), já considerados e inclusos os tributos, 
fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A taxa de administração cobrada pela CONTRATADA será de - 2,34% 
(negativa em dois inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) e incidirá sobre o valor gastos 
com combustíveis. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O percentual de taxa de administração   será fixo e irreajustável. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida mensalmente, detalhando o valor total 
dos combustíveis fornecidos no período e o respectivo valor dos serviços de gerenciamento, 
devendo ser acompanhada de um relatório analítico discriminando os abastecimentos realizados no 
período contendo as seguintes informações: 
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 a) Identificação do posto de abastecimento;  

b) Identificação do veículo; 

 c) Tipo de combustível; 

 d) A data e hora da transação; 

 e) Quantidade de litros fornecida; 

 f) Valor da operação. 
 

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

 
PARÁGRAFO SEXTO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento mensal será efetuado em parcela única. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO NONO- O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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 QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Exercício 2022, PTRES n° 
167674  - Natureza de Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas relativas a exercícios futuros terão seus créditos e empenhos 
indicados através de Termos Aditivos ou Apostilamentos. 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

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

 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor pela Secretaria de Administração; 
 
b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital; 
 
c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 
 
d) Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos e 
condutores, quais sejam: 
 

d.1) Dos veículos: marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível do 
veículo, conforme Anexo I-B do PE nº 09/2018; 
  
d.2)  Dos condutores: Nome, matrícula e unidade de lotação. 
 

e) Solicitar, através do gestor, em tempo hábil, a Secretária de Administração, as 
decisões e providências que ultrapassem a competência de gestão, para a adoção de 
medidas necessárias e/ou convenientes. 

  

 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A Contratada obriga-se a: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital, do 
Termo de Referência e com os termos da proposta de preços; 
 
b) Designar um representante perante o TRE/AL para prestar esclarecimentos e atender 
às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

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

c.1) É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de postos 
pertencentes a uma única distribuidora; 

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

e) Manter credenciado na cidade de Arapiraca, pelo menos, 02 (dois) postos de 
abastecimento. 

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

g) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação. 
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h) Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar operações 
mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos cartões eletrônicos 
ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das informações necessárias ao 
controle e gestão dos abastecimentos. 

i) Reembolsar pontualmente aos postos credenciados os valores referentes aos 
combustíveis fornecidos através da presente contratação, asseverando-se que o TRE/AL 
não responderá solidária ou subsidiariamente pelo reembolso, sendo este de exclusiva 
responsabilidade da empresa contratada. 

j)  Disponibilizar a relação dos postos credenciados constando: razão social da empresa, 
endereço, município, bairro, telefone e distribuidora de combustível (bandeira). 

k)  Comunicar ao TRE/AL qualquer acréscimo ou supressão na relação de postos 
credenciados no Estado de Alagoas. 

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

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

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

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

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

q) Sanar, às suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto deste 
edital. 

r)  Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados. 

s) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizeram, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93. 

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

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

O presente contrato terá vigência de 3 (três) meses contados a partir de sua assinatura, 
com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e 
vencimento em dia de expediente. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita 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 PRIMEIRO  - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à  contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - A 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 mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 
razão do atraso no inicio, ou no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, 
calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de 
inexecução parcial das obrigações assumidas; 
 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - 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 QUINTO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento dos materiais, 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 
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impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 
8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
à contratada. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente contrato, a legislação e demais normas reguladoras 
da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO ONZE - 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 DEZ – 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; 
 
b) atraso no início ou interrupção na prestação dos serviços 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 nº 8.666/93. 

 
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 ONZE – DAS ALTERAÇÕES 
 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 
no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA VINCULAÇÃO À AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 
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E À PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão que autoriza a contratação 
por Dispensa de Licitação, evento SEI 1186436, bem como à proposta comercial da Contratada, 
evento SEI 118078, insertas no processo administrativo SEI n° 0010632-15.2022.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA TREZE – DO FORO 
 

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

 
CLÁUSULA CATORZE – DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma prevista 
no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DAS 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 e testemunhas abaixo 

 
Maceió, 27 de outubro de 2022. 

 

 
 
Pelo TRE/AL: 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente 

 
 

  
Pela Empresa: 

 
 

Felipe Veronez de Souza 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

1. DO OBJETO 

1.1. Prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis, 
juntamente com o ARLA-32, em caráter  emergencial, para atender demanda da frota de 
veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, bem como veículos locados e/ou 
requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados 
ou cedidos.  

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.2. Fornecimento de combustíveis aos veículos da frota do TRE – AL, locados, cedidos em 
todo o Estado e grupos geradores, permitindo que os mesmos possam ser abastecidos, 
inclusive na eventualidade da realização de viagens a outros Estados da Federação. Este 
contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema informatizado que 
possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota, permitindo o controle da mesma, 
orientando a tomada de decisões gerenciais acerca dos veículos, roteiros e condutores. 
Assegurará também um melhor controle orçamentário, evitando o uso de recursos de 
suprimento de fundos quando da ocasião de viagens a lugares distantes do município sede.  

  

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS. 

  

3.1. As especificações dos serviços encontram-se elencadas no contrato. 

  

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

4.1. As obrigações da contratada encontram-se elencadas no contrato. 

  

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

5.1.. As obrigações do contratante encontram-se elencadas no contrato. 

  

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

  

6.1. As regras relativas à gestão  e atesto  encontram-se elencadas no contrato. 

  

7. DO PAGAMENTO 

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

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

• Identificação do posto de abastecimento; 

• Identificação do veículo; 

• Tipo de combustível; 

• A data e hora da transação; 

• Quantidade de litros fornecida; 

• Valor da operação. 

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

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

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

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

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

  

8. DO REAJUSTE 

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

  

9. DA DOTAÇÃO 

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados por verba , a ser definida pela 
Administração do Regional. 

  

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

10.1. As regras relativas as sanções contratuais  encontram-se elencadas no contrato. 

  

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. As regras relativas as disposições regais  encontram-se elencadas no contrato, devendo 
ser feito o seguinte ajuste relativo ao quantitativo da frota: 

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

• 14 automóveis tipo passeio; 

• 2 microônibus (van); 

• 1 microônibus (van) tipo furgão 

• 6 caminhonetes a diesel 
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• 3 caminhões; 

• 1 motocicletas 

• 3 geradores. 

• 1 ônibus 

11.3. A estimativa de consumo até final do exercício de 2022 de combustíveis é: 

  VALORES ESTIMADOS PARA AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS  

VALOR R$ 

                                           Gasolina     40.343,37 

Óleo Diesel     84.669,84 

Arla 32       1.207,14 

Total de estimativa   126,220,35 

Taxa   - 2,34% 

Total + taxa   123.266,79 

VALOR TOTAL  123.266,79 

  

  

12. DA VIGÊNCIA 

12.1. O contrato terá vigência de 03 (três) meses,  a contar da assinatura do contrato. 

  

ANEXO I-A 

  DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRE-AL 

ITEM MARCA / MODELO PLACA ANO FAB COMBUSTÍVEL 

01 Citroen Jumper M33M 23 S Branca NME 3489 2010/2011 diesel 

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

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

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

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17 Branca ORE 7431 2012/2013 diesel 

06 
Caminhão Agrale / Modelo 10.000 

Branca 
OHC 1923 2013/2013 diesel 

07 
Caminhão Bau Ford Cargo 1319 Cor 

Branca 
QLB 3471 2015/2015 diesel 

08 Van Ford / Transit furgão 2.2 Branca ORK 7700 2013/2013 diesel 

09 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex Preta ORI 7195 2013/2013 gasolina 
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10 
Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, 

Diesel  Preta 
ORI 3539 2013/2014 diesel 

11 
Mitsubishi / L 200 Trinton 3.2, Diesel 

Preta 
SAA 9J27 2022/2023 diesel 

12 
Mitsubishi / L 200 Trinton 3.2. Diesel 

Preta 
SAB 9H68 2022/2023 diesel 

13 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 gasolina 

14 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 gasolina 

15 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 gasolina 

16 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 gasolina 

17 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2 Cor 

Branca 
QLD 0340 2015/2016 diesel 

18 
Mitsubishe/L 200 Triton HPE 3.2 Cor 

Branca 
QLD 0350 2015/2016 deisel 

19 
Mitsubishe/ L 200 Tronto HPE 3.2, Cor 

Branca 
QLD 1770 2015/2016 diesel 

20 Moto CG 125 CARGO Cor Branca NMN 8137   gasolina 

21 Civic Ex. CVT. AT Cor Preta RGS 4E29 2020/2021 gasolina 

22 Citroen C4 Lounge Shine. AT Cor Preta. QLD 2332 2018/2019 gasolina 

23 Fiorino 1.4 Cor Branca QLD 0960 2015/2016 gasolina 

24 GM/ Cruze LT Cor Preta ORI 7195 2013/2014 gasolina 

25 Renault Master MBUS L3H2 Cor Branca QLF 0022 2018/2019 diesel 

26 Corola XEI 2.0, Cor Preta SAE 7D69 2022/2023 gasolina 

27 Corola XEI 2.0, Cor Preta SAE 4D09 2022/2023 gasolina 

   

Maceió/AL, 21 de outubro de 2022. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS, Chefe de 

Seção, em 21/10/2022, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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Maceió, 27 de outubro de 2022.
À COMAP, 
Para fins de  check list.
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 27/10/2022, às 15:16, 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
1187316 e o código CRC 76D99408.

0010632-15.2022.6.02.8000 1187316v1
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0010632-15.2022.6.02.8000

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
1186436

1187312

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 1180611

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 27/10/2022, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1187318 e o código CRC 2A727BC3.

0010632-15.2022.6.02.8000 1187318v2
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DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1187318 , em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 27/10/2022, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1187326 e o código CRC 7C6F3EE9.

0010632-15.2022.6.02.8000 1187326v1
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E-mail - 1187332

Data de Envio: 
  27/10/2022 15:27:49

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

Para:
    felipe.veronez@neofacilidades.com.br
    analises4@neofacilidades.com.br
    contratos@neofacilidades.com.br
    relacionamento.implantacao4@neofacilidades.com.br

Assunto: 
  Contrato nº 51/2022 com TRE/AL para assinatura

Mensagem: 
  Boa Tarde!

Segue em Anexo o Contrato nº 51/2022 para assinatura preferencialmente eletrônica.

Caso não seja possível a assinatura eletrônica, solicito a impressão de duas vias, assinatura e devolução
das duas vias assinadas à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, com a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL
(82) 2122-77664

Anexos:
    Contrato_1187312_51___contratacao_por_emergencia__de_empresa_para_gestao_de_abastecimento_da_frota_do_TRE___PA_0010632_15.2022.pdf
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 663 - RO 1522

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 27/10/2022, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1187440 e o código CRC DB5D9EDB.
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E-mail - 1187530

Data de Envio: 
  27/10/2022 16:59:37

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

Para:
    felipe.veronez@neofacilidades.com.br
    analises4@neofacilidades.com.br
    contratos@neofacilidades.com.br
    relacionamento.implantacao4@neofacilidades.com.br
    melissa.carvalho@neofacilidades.com.br

Assunto: 
  Contrato nº 51/2022 com TRE/AL para assinatura

Mensagem: 
  Boa Tarde!

Segue em Anexo o Contrato nº 51/2022 para assinatura preferencialmente eletrônica.

Caso não seja possível a assinatura eletrônica, solicito a impressão de duas vias, assinatura e devolução
das duas vias assinadas à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL, com a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL
(82) 2122-77664

Anexos:
    Contrato_1187312_51___contratacao_por_emergencia__de_empresa_para_gestao_de_abastecimento_da_frota_do_TRE___PA_0010632_15.2022.pdf
    E_mail_1187332.html
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DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2022.
À SAD,
 
Para assinatura da nota de empenho nº 663/2022.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 27/10/2022, às 18:51,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1187708 e o código CRC DCFCECC0.

0010632-15.2022.6.02.8000 1187708v1
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* Campo de Preenchimento Obrigatório

Consultar Nota de Empenho - CONNE: Detalhamento Ajuda

UG Emitente
070011

Nome da UG Emitente
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Moeda
REAL - (R$)

Ano
2022

Tipo
NE

Número
663

Pré-Empenho
2022PE000289

Célula Orçamentária
Esfera
1

PTRES
167674

Fonte de Recurso
0100000000

Natureza da Despesa
339030

UGR
070277

Plano Interno
ADM MATAUX

Data de Emissão
27/10/2022

Tipo
Estimativo

Processo
0010632-15.2022.6.02

Taxa de Câmbio Valor
88.662,01

Favorecido
25165749000110

Nome do Favorecido
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS

Amparo Legal
* Código
13

Modalidade de Licitação
DISPENSA DE LICITACAO
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Ato Normativo
LEI 8.666 / 1993

Artigo
24

Parágrafo
-

Inciso
IV

Alínea
-

Descrição

22CT0051. Prestação de serviços de gestão abastecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32,
em caráter emergencial. SEI 0010632-15.2022.6.02.8000.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Lista de Itens
Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Seq:

001

Descrição:

Contratação de empresa para prestação de serviços de gestão
abastecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, em
caráter emergencial, com a utilização de cartões eletrônicos ou
tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou
requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste
Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para atender as
necessidades do TRE/AL. Proposta (1180783). Período: 3 meses a
contar da assinatura. Decisão nº 4736/2022 (1186436). SEI
0010632-15.2022.6.02.8000.

Valor do Item:

88.662,01

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
27/10/2022 Inclusão 1,00000 88.662,0100 88.662,01

Valor total do item: 88.662,01

Assinaturas
Status da NE
Assinada

Ordenador de Despesa
JOSE RICARDO ARAUJO E

SILVA
758.180.784-34

27/10/2022 19:02:36

Gestor Financeiro
HAROLDO ANTONIO

CANUTO NETO
724.920.664-87

27/10/2022 18:50:41

Responsável pela Nota de
Empenho

-

Total da Lista:
88.662,01

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total do Subelemento: 88.662,01

Retirar Assinatura
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Alterado por JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA | CPF 75818078434 | UG 070011 | Data 27/10/2022 19:02:36
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DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2022.
Assinada a nota de empenho 663/2022

(doc. 1187723), remeto os autos à SAPEV, para que esclareça
à contratada que o valor do documento corresponde ao
cálculo relativo a dois meses e 5 dias, conforme consta do
Despacho SAD 1185455, ou seja, o valor empenhado
corresponde ao período a ser executado no corrente
exercício, posto que a vigência contratual prevista é de 3
meses, adentrando assim no mês de janeiro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2022, às 19:11, 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
1187724 e o código CRC A8F28A48.

0010632-15.2022.6.02.8000 1187724v1
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E-mail - 1187983

Data de Envio: 
  28/10/2022 11:52:24

De: 
  TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO <gabsa@tre-al.jus.br>

Para:
    relacionamento.implantacao4@neofacilidades.com.br

Assunto: 
  Encaminha - Nota de Empenho - Implantação - Contrato 51/2022

Mensagem: 
  À Neo Consultoria,

Segue a Nota de Empenho 663/2022, emitida para lastrear o Contrato 51/2022, proporcional ao período
de vigência contratual no corrente exercício, calculada considerando cinco dias do mês de outubro e os
meses de novembro a dezembro, conforme segue:
a) Valor total do Contrato (três meses) R$ 123.266,79;
b) Valor mensal: R$ 41.088,93 (R$ 123.266,79/3);
c) Valor diário: R$ 1.369,63 (R$ 41.088,93/30);
d) Cálculo para o Empenho do exercício 2022: R$ 88.662,01 (R$ 41.088,93 x 2 + R$ 1.369,63 x 5). 

Atenciosamente.

José Ricardo Araújo e Silva
Secretário de Administração
TRE-AL

Anexos:
    Nota_1187723_NE_663_2022.pdf
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        CONTRATO Nº 51/2022 

      Processo nº 0010632-15.2022.6.02.8000 
 
Contrato de serviços de gestão de abastecimento 
de combustíveis, com a utilização de cartões 
eletrônicos que entre si celebram a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa NEO CONSULTORIA E 
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS 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 – Farol, 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 NEO CONSULTORIA E 
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI, CNPJ nº 25.165.749/0001-10, situada NA Alameda Rio 
Negro, nº 503, 18ª andar, sala 1803, Alphaville, Barueri/SP, Fone: (11)3631-7730,  e-mail: 
felipe.veronez@neofacilidades.com.br , daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por Felipe Veronez de Souza, portador do RG nº MG15294963 SSP MG, CPF nº 
080.281.806-47, resolvem celebrar o presente contrato de gestão de abastecimento de 
combustíveis, com a utilização de cartões eletrônicos com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei n° 
8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Este contrato será regido pela Lei n° 8.666/93 e alterações, em consonância com o que 
faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal nº 8.078/1990, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem, como a Resolução do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br, 
seguindo o caminho: Área Jurídica, Jurisprudência, Resoluções. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DA ESTIMATIVA DE CONSUMO 

 
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão de abastecimento, 

com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, em caráter emergencial,  com a 
utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores 
instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para atender as necessidades 
do TRE/AL, de acordo com as especificações do Termo de Referência - Anexo I deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A frota atual do Tribunal Regional Eleitoral é composta até a presente data 
pelos veículos constantes no Anexo I-A do edital. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A estimativa de consumo para o prazo de vigência contratual de 
combustíveis está discriminada nas tabelas abaixo: 
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  VALORES ESTIMADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS  VALOR R$ 

                                           Gasolina     40.343,37 

Óleo Diesel     84.669,84 

Arla 32       1.207,14 

Total de estimativa   126.220,35 

Taxa   - 2,34% 

Total + taxa   123.266,79 

VALOR TOTAL  123.266,79 

   

PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem imposição de 

penalidades, no caso de conclusão do procedimento licitatório em andamento e contratação da 

empresa vencedora, desde que a contratante notifique a contratada com, no mínimo, 1 (um) mês 

de antecedência.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
  
A empresa contratada deverá confeccionar, sem custos para o Contratante, um cartão 

eletrônico, ou emissão de outro dispositivo tecnológico para cada veículo do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, imprimindo em cada um deles a identificação da Contratante, a saber, TRE/AL, 
marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível do veículo, de acordo com a relação 
constante no Anexo I-A deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A cada cartão eletrônico será atribuído previamente um limite de crédito 
mensal, para uso exclusivo na compra de combustível e arla-23 (para os veículos que utilizam o 
diesel s-10) para consumo do veículo, cujo valor será determinado pela Seção de Administração 
de Prédios e Veículos – SAPEV, de acordo com o uso de cada um dos veículos cadastrados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A empresa contratada deverá fornecer, ainda, 20 (vinte) cartões 
magnéticos ou outros dispositivos tecnológicos habilitados para o abastecimento de quaisquer 
outros veículos que estejam a serviço do TRE/AL, ficando os cartões sob a guarda da Seção de 
Administração de Prédios e Veículos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As cotas mensais de consumo de combustível de cada cartão magnético 
serão definidas pelo TRE/AL, podendo a SAPEV solicitar cotas extras quando necessário. As cotas 
mensais deverão ser creditadas no primeiro dia útil após aquele da data da fatura mensal e as 
cotas extras deverão ser creditadas imediatamente após a sua solicitação. 

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

PARÁGRAFO QUINTO - Somente poderão ser abastecidos os veículos que contiverem as 
características registradas nos respectivos cartões. 

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

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

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

PARÁGRAFO NONO – O sistema deverá permitir a identificação dos condutores dos veículos. 

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Deverão ser enviados à SAPEV e-mails de alerta sempre que houver 
alguma operação que apresente inconsistência e/ou fuja aos parâmetros pré-estabelecidos. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DO VALOR DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 
 

O valor global do presente Contrato é estimado em R$ 123.266,79 (cento e vinte e três mil, 
duzentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), já considerados e inclusos os tributos, 
fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A taxa de administração cobrada pela CONTRATADA será de - 2,34% 
(negativa em dois inteiros e trinta e quatro centésimos por cento) e incidirá sobre o valor gastos 
com combustíveis. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O percentual de taxa de administração   será fixo e irreajustável. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida mensalmente, detalhando o valor total 
dos combustíveis fornecidos no período e o respectivo valor dos serviços de gerenciamento, 
devendo ser acompanhada de um relatório analítico discriminando os abastecimentos realizados no 
período contendo as seguintes informações: 
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 a) Identificação do posto de abastecimento;  

b) Identificação do veículo; 

 c) Tipo de combustível; 

 d) A data e hora da transação; 

 e) Quantidade de litros fornecida; 

 f) Valor da operação. 
 

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

 
PARÁGRAFO SEXTO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento mensal será efetuado em parcela única. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO NONO- O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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 QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Exercício 2022, PTRES n° 
167674  - Natureza de Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas relativas a exercícios futuros terão seus créditos e empenhos 
indicados através de Termos Aditivos ou Apostilamentos. 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

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

 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor pela Secretaria de Administração; 
 
b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital; 
 
c) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na 
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes; 
 
d) Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos e 
condutores, quais sejam: 
 

d.1) Dos veículos: marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível do 
veículo, conforme Anexo I-B do PE nº 09/2018; 
  
d.2)  Dos condutores: Nome, matrícula e unidade de lotação. 
 

e) Solicitar, através do gestor, em tempo hábil, a Secretária de Administração, as 
decisões e providências que ultrapassem a competência de gestão, para a adoção de 
medidas necessárias e/ou convenientes. 

  

 CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A Contratada obriga-se a: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital, do 
Termo de Referência e com os termos da proposta de preços; 
 
b) Designar um representante perante o TRE/AL para prestar esclarecimentos e atender 
às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

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

c.1) É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de postos 
pertencentes a uma única distribuidora; 

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

e) Manter credenciado na cidade de Arapiraca, pelo menos, 02 (dois) postos de 
abastecimento. 

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

g) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação. 
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h) Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar operações 
mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos cartões eletrônicos 
ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das informações necessárias ao 
controle e gestão dos abastecimentos. 

i) Reembolsar pontualmente aos postos credenciados os valores referentes aos 
combustíveis fornecidos através da presente contratação, asseverando-se que o TRE/AL 
não responderá solidária ou subsidiariamente pelo reembolso, sendo este de exclusiva 
responsabilidade da empresa contratada. 

j)  Disponibilizar a relação dos postos credenciados constando: razão social da empresa, 
endereço, município, bairro, telefone e distribuidora de combustível (bandeira). 

k)  Comunicar ao TRE/AL qualquer acréscimo ou supressão na relação de postos 
credenciados no Estado de Alagoas. 

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

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

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

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

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

q) Sanar, às suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto deste 
edital. 

r)  Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados. 

s) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizeram, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93. 

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

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

O presente contrato terá vigência de 3 (três) meses contados a partir de sua assinatura, 
com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e 
vencimento em dia de expediente. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita 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 PRIMEIRO  - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à  contratada juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - A 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 mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em 
razão do atraso no inicio, ou no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, 
calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente, no caso de 
inexecução parcial das obrigações assumidas; 
 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - 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 QUINTO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento dos materiais, 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 
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impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 
5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 
8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
à contratada. 
 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente contrato, a legislação e demais normas reguladoras 
da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO ONZE - 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 DEZ – 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; 
 
b) atraso no início ou interrupção na prestação dos serviços 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 nº 8.666/93. 

 
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 ONZE – DAS ALTERAÇÕES 
 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 
no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA VINCULAÇÃO À AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO 
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E À PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão que autoriza a contratação 
por Dispensa de Licitação, evento SEI 1186436, bem como à proposta comercial da Contratada, 
evento SEI 118078, insertas no processo administrativo SEI n° 0010632-15.2022.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA TREZE – DO FORO 
 

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

 
CLÁUSULA CATORZE – DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma prevista 
no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE – DAS 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 e testemunhas abaixo 

 
Maceió, 27 de outubro de 2022. 

 

 
 
Pelo TRE/AL: 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente 

 
 

  
Pela Empresa: 

 
 

Felipe Veronez de Souza 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

  

1. DO OBJETO 

1.1. Prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis, 
juntamente com o ARLA-32, em caráter  emergencial, para atender demanda da frota de 
veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, bem como veículos locados e/ou 
requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados 
ou cedidos.  

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.2. Fornecimento de combustíveis aos veículos da frota do TRE – AL, locados, cedidos em 
todo o Estado e grupos geradores, permitindo que os mesmos possam ser abastecidos, 
inclusive na eventualidade da realização de viagens a outros Estados da Federação. Este 
contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema informatizado que 
possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota, permitindo o controle da mesma, 
orientando a tomada de decisões gerenciais acerca dos veículos, roteiros e condutores. 
Assegurará também um melhor controle orçamentário, evitando o uso de recursos de 
suprimento de fundos quando da ocasião de viagens a lugares distantes do município sede.  

  

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS. 

  

3.1. As especificações dos serviços encontram-se elencadas no contrato. 

  

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

4.1. As obrigações da contratada encontram-se elencadas no contrato. 

  

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

5.1.. As obrigações do contratante encontram-se elencadas no contrato. 

  

6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

  

6.1. As regras relativas à gestão  e atesto  encontram-se elencadas no contrato. 

  

7. DO PAGAMENTO 

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

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

• Identificação do posto de abastecimento; 

• Identificação do veículo; 

• Tipo de combustível; 

• A data e hora da transação; 

• Quantidade de litros fornecida; 

• Valor da operação. 

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

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

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

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

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

  

8. DO REAJUSTE 

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

  

9. DA DOTAÇÃO 

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados por verba , a ser definida pela 
Administração do Regional. 

  

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

10.1. As regras relativas as sanções contratuais  encontram-se elencadas no contrato. 

  

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. As regras relativas as disposições regais  encontram-se elencadas no contrato, devendo 
ser feito o seguinte ajuste relativo ao quantitativo da frota: 

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

• 14 automóveis tipo passeio; 

• 2 microônibus (van); 

• 1 microônibus (van) tipo furgão 

• 6 caminhonetes a diesel 
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• 3 caminhões; 

• 1 motocicletas 

• 3 geradores. 

• 1 ônibus 

11.3. A estimativa de consumo até final do exercício de 2022 de combustíveis é: 

  VALORES ESTIMADOS PARA AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS  

VALOR R$ 

                                           Gasolina     40.343,37 

Óleo Diesel     84.669,84 

Arla 32       1.207,14 

Total de estimativa   126,220,35 

Taxa   - 2,34% 

Total + taxa   123.266,79 

VALOR TOTAL  123.266,79 

  

  

12. DA VIGÊNCIA 

12.1. O contrato terá vigência de 03 (três) meses,  a contar da assinatura do contrato. 

  

ANEXO I-A 

  DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRE-AL 

ITEM MARCA / MODELO PLACA ANO FAB COMBUSTÍVEL 

01 Citroen Jumper M33M 23 S Branca NME 3489 2010/2011 diesel 

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

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

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

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17 Branca ORE 7431 2012/2013 diesel 

06 
Caminhão Agrale / Modelo 10.000 

Branca 
OHC 1923 2013/2013 diesel 

07 
Caminhão Bau Ford Cargo 1319 Cor 

Branca 
QLB 3471 2015/2015 diesel 

08 Van Ford / Transit furgão 2.2 Branca ORK 7700 2013/2013 diesel 

09 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex Preta ORI 7195 2013/2013 gasolina 
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10 
Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, 

Diesel  Preta 
ORI 3539 2013/2014 diesel 

11 
Mitsubishi / L 200 Trinton 3.2, Diesel 

Preta 
SAA 9J27 2022/2023 diesel 

12 
Mitsubishi / L 200 Trinton 3.2. Diesel 

Preta 
SAB 9H68 2022/2023 diesel 

13 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 gasolina 

14 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 gasolina 

15 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 gasolina 

16 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 gasolina 

17 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2 Cor 

Branca 
QLD 0340 2015/2016 diesel 

18 
Mitsubishe/L 200 Triton HPE 3.2 Cor 

Branca 
QLD 0350 2015/2016 deisel 

19 
Mitsubishe/ L 200 Tronto HPE 3.2, Cor 

Branca 
QLD 1770 2015/2016 diesel 

20 Moto CG 125 CARGO Cor Branca NMN 8137   gasolina 

21 Civic Ex. CVT. AT Cor Preta RGS 4E29 2020/2021 gasolina 

22 Citroen C4 Lounge Shine. AT Cor Preta. QLD 2332 2018/2019 gasolina 

23 Fiorino 1.4 Cor Branca QLD 0960 2015/2016 gasolina 

24 GM/ Cruze LT Cor Preta ORI 7195 2013/2014 gasolina 

25 Renault Master MBUS L3H2 Cor Branca QLF 0022 2018/2019 diesel 

26 Corola XEI 2.0, Cor Preta SAE 7D69 2022/2023 gasolina 

27 Corola XEI 2.0, Cor Preta SAE 4D09 2022/2023 gasolina 

   

Maceió/AL, 21 de outubro de 2022. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS, Chefe de 

Seção, em 21/10/2022, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S EC R E T A R I A

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo no 002662/22-00.28. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2022,
celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a MICROSENS S.A. OBJETO: Acréscimo
contratual. VALOR: R$ 14.905,28. VIGÊNCIA: 27/10/2022 a 25/12/2022. PROGRAMA DE
TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001.0001 - JUPROC. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, caput, §
1º, da Lei no 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 27/10/2022. ASSINAM: José Carlos Nader
Motta, Diretor-Geral, pelo Contratante, e Luciano Tercílio Biz, Representante legal, pela
Contratada.

1ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
DIRETORIA DO FORO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2021-NUAP, celebrado entre a Diretoria
do Foro da 1ª CJM e a Sociedade empresária TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. Objeto:
Prestação de serviços continuados de gerenciamento de fornecimento de combustíveis
(gasolina comum e etanol hidratado), sob demanda, com disponibilidade de sistema
informatizado de gerenciamento e administração de despesas em plataforma web(internet)
e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético ou superior, visando atender à
fronta de veículos oficiais utilizados pela Diretoria do Foro e Auditorias da 1ª CJM. Valor
Global: R$ 90.802,05 (noventa mil oitocentos e dois reais e cinto centavos). Data da
assinatura: 28/10/2022. Fundamento Legal: Art.57, inciso II, c/c Art. 65, inciso I, alínea "a",
ambos da Lei n° 8.666/93, e a CLÁUSULA Décima Oitava do CONTRATO INICIAL. Vigência:
04 de novembro de 2022 a 03 de novembro 2023. Assinam: Dr. JORGE MARCOLINO DOS
SANTOS, Juiz Federal da Justiça Militar e Diretor do Foro, pelo Contratante, e VITOR
FLORES DE DEUS, pela Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 - UASG 60028

Nº Processo: 001762/22-01.001. Objeto: Contratação de SEGURO TOTAL,
referente à frota de uso da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (1ª CJM), com vigência em
todo o território nacional e cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de
roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 (vinte e
quatro) horas, visando zelar e preservar o patrimônio público. . Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 01/11/2022 das 11h00 às 16h00. Endereço: Praia Belo Jardim, 555, Galeão - Ilha do
Governador - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/60028-5-00015-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 01/11/2022 às 11h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/11/2022 às 10h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Como também de se resguardar de despesas
com indenização aos usuários e veículos de terceiros, decorrentes de sinistros..

JORGE MARCOLINO DOS SANTOS
Diretor do Foro

(SIASGnet - 28/10/2022) 60028-00001-2022NE000109

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 33/2022

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é
aquisição de caixas-arquivo, foi HOMOLOGADO pelo senhor Diretor da Secretaria de
Gestão Administrativa, Agamenon dos Santos Torres. Empresa Vencedora: PLANO A
COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA, CNPJ: 46.108.279/0001-22, que ofertou o
valor unitário de R$ 45,00. Conforme Decisão 16810636, constante do PAe/SEI 0015639-
80.2022.4.01.8000. Ressalta-se que os autos encontram-se com vista franqueada a todos os
interessados.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Diretora da Divisão de Licitações

(SIDEC - 31/10/2022) 090027-00001-2022NE800014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022 - UASG 90027

Nº Processo: 0090675-65.2021. Objeto: Aquisição de material de
processamento de dados: cartuchos de toner, CDs, DVDs, Ribbon e Fitas Rotuladoras,
de acordo com as especificações, quantidades e exigências constantes do Anexo I do
Edital.. Total de Itens Licitados: 31. Edital: 01/11/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço:
Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/90027-5-00039-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/11/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
14/11/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 28/10/2022) 90027-00001-2022NE800014

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 064/2010 de locação de bem imóvel urbano
para a Subseção Judiciária de Montes Claros, que entre si celebram a união
CONTRATANTE: a União, por meio da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas
Gerais. CONTRATADA: PS IMÓVEIS LTDA. OBJETO: 1) prorroga-se o contrato para o
período de 01/12/2022 a 30/11/2023, mantendo-se o valor mensal do contrato pelo
período prorrogado. Base Legal: 0004012-65.2016.4.01.8008 e Lei 8.666/93. Data de
assinatura: em 20/10/2022, digitalmente, pelo Diretor da Secretaria Administrativa,
Maurício Amorim de Albuquerque, pela Contratante; e pelo Sr. Leonardo Pinto Santos,
pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2019, prestação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva em elevadores para o a Justiça Federal em Uberaba. CON T R AT A N T E :
a União, por meio da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais. CONTRAT A DA :
ATENAS ELEVADORES LTDA. OBJETO: 1) prorrogação do prazo de vigência para 01/12/2022
a 30/11/2023, com previsão de reajuste posterior por apostilamento; 2) adequação do
contrato à Portaria Presi 126/2022/TRF1. Base Legal: 0017518-06.2019.4.01.8008 e Lei
8.666/93. Data de assinatura: em 26/10/2022 pelo Diretor da Secretaria Administrativa,
Maurício Amorim de Albuquerque, pela Contratante; e em 28/10/2022 pelo Sr. William
Gonçalves da Silva, ambos por meio digital.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 068/2022. CONTRATANTE: União, por meio da Justiça Federal de
Primeiro Grau em Minas Gerais. CONTRATADA: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
OBJETO: Aquisição de um veículo blindado para esta Seccional. VIGÊNCIA: 28/10/2022 a
27/10/2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de Empenho nº 2022NE827, emitida em
11/10/2022, Programa de Trabalho Julgamento de Causas na Justiça Federal-Nacional
(PTRES 168312), natureza de despesa: 449052-52. BASE LEGAL: Processo eletrônico nº
0011233-89.2022.4.01.8008, Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: em 17/10/2022, pelo
Diretor da Secretaria Administrativa Dr. Maurício Amorim de Albuquerque, pela
Contratante, e em 28/10/2022 pela Sra. Carolina Dayane Rondi, pela Contratada; ambos
por meio digital.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 056/2019 de prestação de serviços de agenciamento
de viagens para voos regulares domésticos no interesse da Justiça Federal em Minas Gerais.
CONTRATANTE: a União, por meio da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais.
CONTRATADA: IDEIAS TURISMO EIRELI. OBJETO: 1) prorroga-se o contrato para o período de
16/11/2022 a 15/11/2023. Base Legal: 0026375-41.2019.4.01.8008 e Lei 8.666/93. Data de
assinatura: em 28/10/2022 pelo Diretor da Secretaria Administrativa, Maurício Amorim de
Albuquerque, pela Contratante, e pela Sra. Maria Cristina Bueno, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 064/2010 de locação de bem imóvel urbano para
a Subseção Judiciária de Montes Claros. CONTRATANTE: a União, por meio da Justiça Federal
de Primeiro Grau em Minas Gerais. CONTRATADA: PS IMÓVEIS LTDA. OBJETO: 1) prorroga-se
o contrato para o período de 01/12/2022 a 30/11/2023, mantendo-se o atual valor mensal
do contrato. Base Legal: 0004012-65.2016.4.01.8008 e Lei 8.666/93. Data de assinatura: em
20/10/2022, digitalmente, pelo Diretor da Secretaria Administrativa, Maurício Amorim de
Albuquerque, pela Contratante; e pelo Sr. Leonardo Pinto Santos, pela Contratada.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 28/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
19/10/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de
serviços especializados nas áreas médica, odontológica e de psicologia, de forma contínua,
a serem executados nas dependências do Tribunal Regional Federal da 6ª Região,
localizado na Avenida Álvares Cabral, 1.805, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte -MG,
conforme Termo de Referência e Minuta Contratual.

RITA MARCIA BRUNO
Pregoeira

(SIDEC - 31/10/2022) 090013-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 51/2022; PA SEI TRE/AL nº 0010632-15.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 24,
inciso IV da Lei n° 8.666/93 e alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos); Partes: a União, através
do TRE/AL, CNPJ nº 06.015.041/0001-38 e a empresa NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI, CNPJ sob o nº 25.165.749/0001-10; Objeto:
prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis
juntamente com o ARLA-32, em caráter emergencial, com a utilização de cartões
eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do TRE/AL, aos veículos
locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios do Tribunal,
próprios, locados ou cedidos, para atender as necessidades do TRE/AL, de acordo com as
especificações do Termo de Referência - Anexo I do contrato; Valor total: R$ 123.266,79
(cento e vinte e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos);
Vigência: 3 (três) meses contados a partir de sua assinatura (28/10/2022).

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 50/2022; PA SEI TRE/AL nº 0005839-33.2022.6.02.8000; Fund. Legal: Leis nºs
10.520/2002 e 8.666/1993, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos); Partes: a União, através do
TRE/AL, CNPJ nº 06.015.041/0001-38 e a empresa ONIX CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE
TERCEIRIZAÇÃO LTDA-EPP, CNPJ/MF sob o nº 40.934.903/0001-64; Objeto: prestação de
serviços de apoio administrativo - um garçom, para atender às demandas da Corregedoria
Regional Eleitoral de Alagoas, instalada no Edifício sede do TRE/AL; Valor total: R$
34.206,63 (trinta e quatro mil, duzentos e seis reais e sessenta e três centavos); Vigência:
12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura (25/10/2022).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 37/2022, para aquisição de materiais e de serviços. PARTES: União,
através do TRE-AP e APPROACH TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 24.376.542/0001-21. Objeto:
fornecimento de materiais (elementos de hardware e software) e serviços para a implantação
de solução de hiperconvergência. Valor estimado do contrato: R$ 330.000,00 (trezentos e
trinta mil reais). VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de sua última
assinatura eletrônica. Data de assinatura: 25/10/2022. Signatários: Francisco Valentim Maia,
representante do TRE/AP, e Kent Johann Modes, representante da contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 7/2022, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES:

União, através do TRE-AP e MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nª

04.198.254/0001-17. Objeto: serviço de assinatura de 03 (três) licenças do Adobe

Creative Cloud for Teams - All Apps, com suporte técnico. Valor do contrato: R$

42.269,94 (quarenta e dois mil e duzentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro

centavos). VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses, contados a partir desta publicação. Data

de assinatura: 25/10/2022. Signatários: Francisco Valentim Maia, representante do

TRE/AP, e Márcia Caetano da Silva, representante da contratada.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2022.
À SCON,
Para registro contábil do Contrato nº 51/2022.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 03/11/2022, às 13:44, 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
1190469 e o código CRC 97CF8A48.
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