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

 

Memorando nº 520 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 03 de maio de 2022.

Para: Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência

Assunto: Proposta - Aquisição de 02 (dois) veículos de passeio, do tipo sedan

 

Excelentíssimo Senhor Juiz Auxiliar da Presidência,
 
Apresenta-se proposta de aquisição de veículos de passeio, do

tipo sedan, conforme descrito no Termo de Referência (doc. 1057946), para
ciência e demais deliberações.

Ademais, informo que consta do Plano de Contratações do
exercício previsão de compra de veículo de grande porte (Caminhão Baú), no
valor de R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), de tal
forma que, com o redirecionamento desse valor para a compra dos veículos
mencionados, haverá recursos suficientes, tendo em vista que cada
veículo deverá custar, aproximadamente, R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil
reais). Sendo assim, o total destinado à aquisição em comento deverá alcançar
valor próximo a R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

Portanto, dos R$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil
reais) inicialmente destinados à aquisição do caminhão baú, ainda sobrará a
quantia de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 05/05/2022, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1057941 e o código CRC 3E2E9B9B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

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

2 – Justificativas

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

2.2. A pretendida aquisição amolda-se ao
que prescreve o art. 7º, da Resolução CNJ
nº 83/2009, que dispõe sobre a aquisição,
locação e uso de veículos no âmbito do
Poder Judiciário, bem como ao que
preconiza o art. 7º da Instrução Normativa
nº 06/2013 - TRE/AL, que estabelece
normas e procedimentos para a
coordenação, execução e controle das
atividades relativas ao transportes de
servidores e materias, para a guarda,
manutenção e conservação da frota oficial
de veículos.

3.1 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES,
DO TIPO SEDAN, ZERO KM, NOVOS, COR
PRETA, ANO/MODELO 2022/2023

3.2 ESPECIFICAÇÕES GERAIS;

VEÍCULO TIPO PASSEIO SEDAN, COM
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 (CINCO)
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3 – Quantidade
e Especificações

PASSAGEIROS; 04 (QUATRO) PORTAS;
ANO/MOD 2022/2022; MOTORIZAÇÃO
MÍNIMA DE 2.0; DIREÇÃO HIDRAULICA OU
ELÉTRICA; CAMBIO AUTOMÁTICO, MÍNIMO
DE 06 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E 01
(UMA) RÉ; COMBUSTIVEL: GASOLINA OU
FLEX; POTÊNCIA MÍNIMA DE 150CV; AR
CONDICIONADO; VIDROS ELÉTRICOS
DIANTEIRO E TRASEIRO; TRAVAS
ELÉTRICAS; TAPETE DE
BORRACHA; PROTETOR DE CÁRTER; KIT
MULTIMÍDIA COMPLETO COM ALTO
FALANTES NAS PORTAS; BANCO DE
COURO NA COR PRETA;  AIRBAGs; COM
GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRES) ANOS.

DEMAIS OBRIGAÇÕES:

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

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

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

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

5 – Prazo de
entrega

Prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a
contar da assinatura do contrato.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6- Em nenhuma hipótese haverá
antecipação de pagamento;

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

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

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

7.2- A Contratada deverá fornecer Termo
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7 – Garantia e
Assistência
Técnica do

veículo
automotor

de Garantia, de forma a manter o
atendimento em rede autorizada para
solução de eventuais problemas na
utilização dos equipamentos e acessórios;

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

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

8 – Recursos
Orçamentários

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

9 – Do local e do
recebimento
dos Veículos

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

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

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

9.2.2 – A vistoria consistirá em verificará a
adequação do objeto contratado com as
especificações constantes no Edital de
Licitação e neste Termo de Referência;
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9.2.3 – Definitivamente, em até 10(dez) dias
úteis a contar do Recebimento provisório,
após a verificação de qualidade, quantidade
e especificações do veículo e consequente
aceitação, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Definitivo;

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

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

10 – Unidade
Fiscalizadora

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

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

11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 – Obrigações
do Contratante

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

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

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

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

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

14.3 - A CONTRATADA deverá adotar, no
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14 –
Sustentabilidade

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

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

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

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

                                     

  Maceió/AL, 05 de maio de 2022.

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 05/05/2022, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1057946 e o código CRC 291C3ED9.

0004366-12.2022.6.02.8000 1057946v15
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2022.
 
Por meio do Memorando 520 (1057941), o Chefe da

Seção de Administração de Prédio e Veículos (SAPEV)
apresenta proposta de aquisição de dois veículos de passeio,
tipo sedan, para serem incorporados a frota deste Tribunal,
conforme descrição contida no Termo de Referência presente
no evento 1057946.

 
Diante do expediente encaminhado, APROVO a

aquisição dos veículos pretendidos, que deverá ter prioridade,
uma vez que atende a conveniência e necessidade de
modernização da frota de veículos deste TRE.

 
Desse modo, determino a remessa destes autos à

Secretaria de Administração para adoção dos procedimentos
cabíveis relacionados à aquisição em tela, conforme dispõe a
legislação de regência e a Resolução TRE/AL nº 15.787/2017,
inclusive quanto aos aspectos formais, de planejamento,
financeiro e orçamentário.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
06/05/2022, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1059914 e o código CRC 371446C4.

0004366-12.2022.6.02.8000 1059914v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2022.
Em cumprimento ao Despacho JAP 1059914, remeto

os presentes autos à SEIC, para estimar o valor da aquisição
de que trata o Termo de Referência SAPEV 1057946, como
medida necessária à aferição da compatibilidade orçamentária
da proposição.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/05/2022, às 23:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1061035 e o código CRC 523F1216.

0004366-12.2022.6.02.8000 1061035v1
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Resumo
Jetta
Jetta GLI 350 TSI 231cv Automática DSG, Tiptronic – 7 velocidades Gasolina

1. Motor selecionado

350 TSI 
Automática DSG, Tiptronic – 7 velocidades

Potência

231cv

Preço R$ 216.990,00 

Dados técnicos

Equipamentos de série

Mais informação

Menu
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2. Exterior selecionado

Preto Mystic 

Preço R$ 2.200,00 

3. Interior selecionado

Revestimento parcial em couro 

Resumo

Jetta GLI 350 TSI 231cv Automática DSG,
Tiptronic – 7 velocidades Gasolina

Preço R$ 216.990,00 

Opções selecionadas Preço R$ 2.200,00 

Preço R$ 219.190,00 

O que você gostaria de fazer agora?

Estou interessado

Solicite um orçamento

Salvar

Imprimir configuração

Preço R$ 219.190,00

Próxima Etapa

Menu
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O que você gostaria de ver agora?

Jetta – conheça os destaques.

Ir para showroom

Institucional

Inovação

Redes Sociais

Home Page

Site de imprensa

VW Collection

Fundação Volkswagen

Recursos Humanos

Fale Conosco

Tecnologia

VW Play

NovaVW

Menu
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Texto legal Volkswagen do Brasil

Especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno, cores e preços estão

sujeitos a alterações sem aviso prévio pela Volkswagen do Brasil. Alguns itens podem estar

indisponíveis durante esta simulação de configuração ou quando o seu veículo for produzido.

Consulte uma concessionária sobre a disponibilidade de sua configuração.  

 

Os preços públicos sugeridos estão em reais (R$). Cada concessionária tem a liberdade de praticar

o seu preço específico. Consulte a concessionária de sua preferência para mais informações. Pneus
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Confira o texto legal  Manual de recompra  Consulte a tabela de preços SIMULE SEU CICLO TOYOTA

Com frete incluso, 
a partir de:

R$ 148.410,00
Preço base: Brasília1

EU QUERO

Consulte a tabela de preços

Interno Externo

Tipo
26 produtos

Design Tecnologia Segurança e Proteção Conforto e conveniência

Categoria

MONTE O SEU COROLLA 
MODELO 2023

Acessórios
Adicione acessórios genuínos ao seu Toyota.

1. Motor:
2.0L Dynamic Force

2. Versões:
GLi

COROLLA GLi

24 parcelas de

+
Entrada de

R$ 89.046,00 +
Parcela final de

R$ 29.682,00
ou seu usado como entrada  
de um Toyota 0 KMR$ 2.121,04

BUSCAR

Limpar filtro

CAIXA ORGANIZADORA DE
PORTA-MALAS COM TRÊS
DIVISÓRIAS

PZ002-0D012

conforto-conveniencia

Acréscimo de

na sua parcela
R$ 43  ,31

À vista

R$ 838,99

EQUIPAR

COMPRESSOR DE AR 12 V
DIGITAL

PZ068-00003

conforto-conveniencia

Acréscimo de

na sua parcela
R$ 51  ,05

À vista

R$ 988,99

EQUIPAR

APLIQUE CROMADO DA
MAÇANETA

PV403-02010

design

Acréscimo de

na sua parcela
R$ 21  ,11

À vista

R$ 408,99

EQUIPAR

APLIQUE CROMADO DO
FAROL DE NEBLINA

PV598-02020

design

Acréscimo de

na sua parcela
R$ 16  ,31

À vista

R$ 315,99

EQUIPAR

Conheça a versão GLi

MOTOR 2.0L Dual VVT-iE 16V DOHC Flex (Dynamic Force), com 177 cavalos de potência e 21,4 Kgf.m de torque (abastecido 100% com etanol)².

TRANSMISSÃO Automática - Direct Shift CVT com modo sequencial de dez velocidades.

ACABAMENTO
EXTERNO

Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do carro com pisca integrado e rodas de liga leve aro 16" com acabamento na cor prata.

ACABAMENTO
INTERNO

Partes revestidas de tecido e couro na cor preta⁷. Painel central em Black Piano. Bancos traseiros com descanso de braços central e porta-copos.

SEGURANÇA Toyota Safety Sense⁴ com assistente de pré-colisão (PCS) com alerta sonoro e visual e, se necessário, frenagem automática, sistema de alerta de mudança de
faixa (LDA), controle de velocidade de cruzeiro adaptativo (ACC) e farol alto automático (AHB). Sete airbags (dois de cortina, um de joelho para motorista, dois
frontais e dois laterais para motorista e passageiro), barra de proteção no interior das quatro portas, controle eletrônico de estabilidade veicular (VSC), controle
eletrônico de tração (TRC), assistente de subida em rampa (HAC) e sistema de alarme volumétrico e perimétrico. Acendimento automático de faróis e lanternas e
luzes diurnas (DRL) nas lanternas dianteiras.

PRINCIPAIS
EQUIPAMENTOS

Computador de bordo com visor multifunção e tela TFT de 4,2” digital e colorida. Indicador de direção econômica no painel de instrumentos (ECO driving).
Chave com comandos integrados para abertura, travamento das portas e alarme. Ar condicionado manual frio e quente com filtro antipólen. Banco do motorista
com regulagem manual para seis ajustes (altura, distância e inclinação) e do passageiro dianteiro para quatro ajustes (distância e inclinação). Sensor de
estacionamento dianteiro e traseiro. Volante com controles de áudio, computador de bordo e funções Toyota Safety Sense⁴.

Á

ESCOLHA A COR:
MODELOS OFERTAS SERVIÇOS E ACESSÓRIOS VENDAS DIRETAS LEXUS 

Recall Seminovos Certificados KINTO Mobility Mundo Toyota Fale com a Toyota
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ÁUDIO Sistema de áudio central multimídia com tela sensível ao toque, rádio AM/FM, função MP3, entrada USB e câmera de ré, podendo ser de 8”, 9” ou 10”.

Benefícios de quem tem um Toyota
PREÇO

FECHADO
Dúvidas de qual modelo escolher? A Toyota oferece baixo custo de manutenção com preços fixos e técnicos especializados. Economia, transparência e
qualidade.

REVISÃO
EXPRESSA

Para quem procura rapidez e praticidade na hora de fazer a manutenção, a Toyota oferece a Revisão Expressa que realiza o serviço em até uma hora, enquanto
você pode assistir e aguardar por seu veículo no conforto da sala de espera.

ASSISTÊNCIA
24 HORAS

A Toyota coloca à disposição, durante um ano, serviços de assistência técnica para auxílio no caso de pane ou colisão, em todo o território brasileiro.

TRABALHE CONOSCO IMPRENSA INFORMAÇÕES GERAIS MAPA DO SITE 

Juntos salvamos vidas. TERMOS DE USO ALERTA DE GOLPE POLÍTICA DE PRIVACIDADE COMPLIANCE
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de 02 (dois)

veículos automotores de passeio, tipo sedan, conforme
especificações constantes do Termo de Referência (1057946).

Os autos foram encaminhados pelo Senhor
Secretário de Administração, Despacho GSAD - 1061035, para
estimar o valor da aquisição, como medida necessária à
aferição da compatibilidade orçamentária da proposição.

Em pesquisa de mercado, observamos a existência
de apenas 02 (dois) modelos de veículos automotores, tipo
sedan, que atendam às especificações do objeto, notadamente
quanto ao motor 2.0, são o Jetta GLI 350 TSI 231cv e
o Corolla 2.0L Dynamic Force, com valores de tabela de R$
216.990,00 (duzentos e dezesseis mil novecentos e noventa
reais) e R$ 148.410,00 (cento e quarenta e oito mil
quatrocentos e dez reais), o que nos levaria a sugerir, s.m.j, a
estimativa da despesa com base no valor de aquisição do
modelo Corolla, com valor de aquisição bastante inferior,
atendendo a todas às especificações do Termo de Referência.

No entanto, há de se registrar que esses valores
não contemplam, necessariamente, as demais obrigações, a
seguir:

DEMAIS OBRIGAÇÕES:
3.3 – INSTALAR PELÍCULA NOS VIDROS
DIANTEIRO, LATERAIS E TRASEIRO, NO
NÍVEL MÁXIMO, DENTRO DOS PADRÕES
PERMITIDOS PELOS ÓRGÃOS
FISCALIZADORES.
3.4 – CONTER OS VEÍCULOS TODOS OS
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DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA
LEGALMENTE EXIGIDOS PARA
CIRCULAÇÃO PRINCIPALMENTE OS
EXIGIDOS PELA LEI Nº 9503/1997;
3.5 – VEÍCULOS JÁ LICENCIADO JUNTO AO
DETRAN/AL, ISENTO DE IPVA.

Em virtude disto, buscamos junto às
concessionárias relacionadas propostas de preço que
abarcassem todas as obrigações. No entanto, as duas
empresas, 1063010 e 1063040, informaram que as vendas com
a Administração Pública estão suspensas provisoriamente,
não sendo possível, portanto, aferir o valor dos itens com
todas as obrigações.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 11/05/2022, às 19:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1063808 e o código CRC 210D9766.

0004366-12.2022.6.02.8000 1063808v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de maio de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho os presentes autos, para ciência da

informação contida no Despacho SEIC 1063808,
confeccionada em atendimento ao Despacho GSAD 1061035.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 15/05/2022, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1065804 e o código CRC 39955922.

0004366-12.2022.6.02.8000 1065804v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2022.
À SAPEV
 
Senhor Chefe,
 
Remeto os presentes autos para ciência do

Despacho SEIC 1063808 e reavaliação, se for o caso, das
condições indicadas para a aquisição, considerando a
potencial situação do fracasso do certame, conforme
assinalado na pesquisa preliminar.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/05/2022, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1066538 e o código CRC 069B7A67.

0004366-12.2022.6.02.8000 1066538v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2022.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 1066538, esta

unidade juntou novo Termo de Referência retificado, evento
1067083, para dar continuidade  a aquisição dos bens
automotivos.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 17/05/2022, 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
1067080 e o código CRC C6BF563F.

0004366-12.2022.6.02.8000 1067080v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

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

2 – Justificativas

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

2.2. A pretendida aquisição amolda-se ao
que prescreve o art. 7º, da Resolução CNJ
nº 83/2009, que dispõe sobre a aquisição,
locação e uso de veículos no âmbito do
Poder Judiciário, bem como ao que
preconiza o art. 7º da Instrução Normativa
nº 06/2013 - TRE/AL, que estabelece
normas e procedimentos para a
coordenação, execução e controle das
atividades relativas ao transportes de
servidores e materias, para a guarda,
manutenção e conservação da frota oficial
de veículos.

3.1 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES,
DO TIPO SEDAN, ZERO KM, NOVOS, COR
PRETA, ANO/MODELO 2022/2023

3.2 ESPECIFICAÇÕES GERAIS;

VEÍCULO TIPO PASSEIO SEDAN, COM
CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 (CINCO)
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3 – Quantidade
e Especificações

PASSAGEIROS; 04 (QUATRO) PORTAS;
ANO/MOD 2022/2022; MOTORIZAÇÃO
MÍNIMA DE 2.0; DIREÇÃO HIDRAULICA OU
ELÉTRICA; CAMBIO AUTOMÁTICO, MÍNIMO
DE 06 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E 01
(UMA) RÉ; COMBUSTIVEL: GASOLINA OU
FLEX; POTÊNCIA MÍNIMA DE 150CV; AR
CONDICIONADO; VIDROS ELÉTRICOS
DIANTEIRO E TRASEIRO; TRAVAS
ELÉTRICAS; TAPETE DE
BORRACHA; PROTETOR DE CÁRTER; KIT
MULTIMÍDIA COMPLETO COM ALTO
FALANTES NAS PORTAS; BANCO DE
COURO NA COR PRETA;  AIRBAGs; COM
GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRES) ANOS.

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

5 – Prazo de
entrega

Prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a
contar da assinatura do contrato.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6- Em nenhuma hipótese haverá
antecipação de pagamento;

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

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

7 – Garantia e
Assistência
Técnica do

veículo
automotor

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

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

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

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

8 – Recursos
Orçamentários

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

9 – Do local e do
recebimento
dos Veículos

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

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

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

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

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

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

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

10 – Unidade
Fiscalizadora

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

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

11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

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

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

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

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

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

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

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

12.3 – Prestar assistência técnica, com
fornecimento de peças, durante o período
de garantia, respeitando o prazo máximo
de 3 (três) dias, contados a partir da
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12 – Obrigações
da Contratada

comunicação do defeito apresentado, para
a conclusão dos reparos, por intermédio da
rede autorizada ou credenciada do
fabricante, de acordo com as normas
específicas, sem qualquer ônus adicional
para este Tribunal;

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

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

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

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

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

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

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

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

13 – Obrigações
do Contratante

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

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

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

14 –
Sustentabilidade

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

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

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

14.4 - A CONTRATADA deverá fornecer aos
empregados os equipamentos de
segurança que se fizerem necessários para
a execução de serviços.
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14.5 - A CONTRATADA deverá respeitar as
Normas Brasileiras – NBR publicadas pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas
sobre resíduos sólidos.

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

                                     

  Maceió/AL, 17 de maio de 2022.

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 17/05/2022, 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
1067083 e o código CRC 5AF7007A.

0004366-12.2022.6.02.8000 1067083v3
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DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2022.
Apresentado termo de referência revisado

(doc. 1067083), devolvo os autos à SEIC, para nova pesquisa
de mercado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/05/2022, às 01:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1067797 e o código CRC 918D65DB.

0004366-12.2022.6.02.8000 1067797v1
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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 maio de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de 02 (dois)

veículos automotores de passeio, tipo sedan.
Retorman os autos após ajustes no Termo de

Referência, 1067083, excluindo-se as obrigações acessórias
anteriormente exigidas (película nos vidros e licenciamento).

Em continuidade da instrução já iniciada por meio
do Despacho SEIC 1063808, considerando a expressiva
diferença de valor entres os únicos 2 (dois) veículos que
atualmente atendem às especificações do objeto demandado,
sugerimos que o valor estimado da contratação tenha por
base o valor do automóvel Corolla 2.0L Dynamic Force, no
valor unitário de R$ 148.410,00 (cento e quarenta e oito mil
quatrocentos e dez reais) e total de R$ 296.820,00 (duzentos e
noventa e seis mil oitocentos e vinte reais).

Por fim, sugerimos, s.m.j, a realização de licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 18/05/2022, às 09:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1067887 e o código CRC BA7E2F03.

0004366-12.2022.6.02.8000 1067887v1
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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 maio de 2022.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1067887, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Ressalto, por fim, a necessidade de aprovação do Termo

de Referência SAPEV 1067083.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 18/05/2022, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1068482 e o código CRC 0A753424.

0004366-12.2022.6.02.8000 1068482v1
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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 maio de 2022.
Reporto-me ao Despacho SEIC 1063808 e ao

Despacho SEIC 1067887, para solicitar à SAPEV que valide ou
revise as especificações da compra, considerando possível
limitação do mercado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/05/2022, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1068493 e o código CRC 5F5F4C96.

0004366-12.2022.6.02.8000 1068493v1
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CERTIDÃO

 

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

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 19/05/2022, às 15:06, 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
1069372 e o código CRC 23D778F8.

0004366-12.2022.6.02.8000 1069372v2
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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 maio de 2022.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Respondendo aos questionamentos formulados por

Vossa Senhoria, evento 1068493, cumpre-me, inicialmente,
ratificar as especificações do objeto pretendido à aquisição,
evento 1067083, sendo imperioso, no entanto, informar, com
as vênias de estilo, que a cotação de preços ofertada nos
autos, evento 1067887, não retrata a realidade de mercado,
em que pese a sua recente realização.

A presente afirmação tem por base os aumentos
repentinos dos preços de veículos automotores que, no caso,
atingiu os especificados nestes autos, temendo o presente
subscritor pelo insucesso do certame. 

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 20/05/2022, às 12:06, 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
1070108 e o código CRC EFE94B47.

0004366-12.2022.6.02.8000 1070108v1
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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 maio de 2022.
Retornem os autos à SEIC, para ciência dos

apontamentos veiculados pela SAPEV 1070108 e concluir a
instrução, no âmbito de suas atribuições, uma vez que a
proposição já conta com aprovação da Presidência
(doc. 1059914).

Confirmado ou retificado valor estimado da
aquisição, solicito remeter o feito à SGO, para reserva de
crédito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/05/2022, às 12:28, 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
1070514 e o código CRC 3BC7EDF7.

0004366-12.2022.6.02.8000 1070514v1
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XLS R$ 113.290,00 R$ 99.881,00
XS R$ 102.090,00 R$ 90.007,00
XL R$ 92.690,00 R$ 81.720,00

XLS R$ 117.590,00 R$ 102.679,00
XS R$ 105.490,00 R$ 92.085,00
XL R$ 96.890,00 R$ 84.606,00

Altis Hybrid Premium R$ 187.090,00 R$ 162.712,00
Altis Hybrid R$ 177.590,00 R$ 157.585,00

GR-S R$ 176.590,00 R$ 156.697,00
Altis Premium R$ 175.390,00 R$ 155.633,00

XEI R$ 152.690,00 R$ 135.489,00
GLI R$ 146.390,00 R$ 129.900,00
XRX R$ 204.190,00 R$ 181.188,00
XRV R$ 196.290,00 R$ 174.179,00
GRS R$ 189.590,00 R$ 168.234,00

GRS Dualtone R$ 191.190,00 R$ 169.653,00
XRE R$ 171.290,00 R$ 151.995,00
XR R$ 158.780,00 R$ 140.894,00

SRX Cabine Dupla 4x4 R$ 323.890,00 R$ 250.860,00 R$ 253.310,00 R$ 313.460,00
SRV Cabine Dupla 4x4 R$ 289.190,00 R$ 223.829,00 R$ 226.070,00 R$ 279.880,00

GRS R$ 352.990,00 R$ 273.372,00 R$ 270.630,00 R$ 341.630,00
SR Cabine Dupla 4x4 R$ 271.690,00 R$ 210.071,00 R$ 212.100,00 R$ 262.940,00

Cabine dupla STD Power Pack 4x4 R$ 243.190,00 R$ 192.497,00 R$ 200.370,00 R$ 235.360,00
Cabine Simples 4x4 R$ 227.390,00 R$ 175.347,00 R$ 177.060,00 R$ 220.070,00

Chassi Cabine Simples 4x4 R$ 219.590,00 R$ 169.093,00 R$ 170.890,00 R$ 212.520,00
GRS R$ 427.190,00 R$ 380.117,00

Diamond R$ 417.990,00 R$ 371.931,00
SRX 7S R$ 390.790,00 R$ 347.728,00
SRX 5S R$ 384.190,00 R$ 341.855,00

 RAV4 Hybrid 2.5L HEV 4WD SX Connect AT R$ 301.140,00 R$ 265.097,00 2022 / 2022
Camry HV 2.5L HEV XLE Hybrid CVT R$ 331.790,00 R$ 294.278,00 2022 / 2023

1.5L

TOYOTA DO BRASIL - PREÇOS PÚBLICOS MAIO/2022

O Preço público sugerido pode variar de acordo com a tributação e alíquotas específicas de cada Estado. Preço do veículo sugerido ao público em reais (R$) para pintura sólida, à vista e com frete incluso. Pinturas metálica e perolizada disponíveis com custo adicional. Preço 
sujeito a alteração sem aviso prévio, prevalecendo o que estiver em vigor na data do faturamento do veículo. Concessionárias no estado de Espírito Santo são responsáveis pelo recolhimento do ICMS/ST, consulta dos valores para esse estado vide preços na coluna "NACIONAL" 
na tabela abaixo.

MODELO VERSÃO NACIONAL ZONA FRANCA MACAPÁ
AMAZÔNIA 
OCIDENTAL

ANO / MODELO

YARIS 
HATCHBACK 

2022 / 2023

YARIS 
SEDAN

Direct Shift 
(CVT)

1.5L CVT 2022 / 2023

COROLLA

Hybrid Hybrid Transaxle (CVT)

2022 / 2023
2.0L Direct Shift 

(CVT)

CVT

SW4 AT 2022 / 2022DSL

HILUX DSL

AT

2022 / 2022

MT

COROLLA 
CROSS

Hydrid Hybrid Transaxle (CVT)

2022 / 2023
2.0L







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

DESPACHO

Maceió, 23 de maio de 2022.
 
À SGO, com cópia para SAD e COMAP (para

ciência),
 
Em atenção ao determinado pelo Senhor Secretário

de Administração, Despacho GSAD - 1070514, ratificamos o
valor anteriormente estimado da contratação, 1063808,
registrando que ele corresponde ao constante da tabela de
preços da Toyota para este mês (1071302), com acréscimo
referente à escolha da cor (Preto eclipse).

Desta forma, remetemos os autos para reserva de
crédito, em cumprimento ao Despacho acima.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 23/05/2022, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1071327 e o código CRC B0D2234C.

0004366-12.2022.6.02.8000 1071327v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de maio de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Vieram os autos para reserva de crédito referente a

dois automóveis orçados pela SEIC no evento 1063808,
reforçado pelo despacho retro.

 
Na LOA 2022 foram programados pela SAPEV R$

465.000,00 para aquisição de veículos. No entanto, na 1ª fase
de crédito adicional (1034587) o valor foi remanejado para
aquisição que computadores, tendo em vista a então não
previsão de aquisição dos veículos, porém, com a nova
demanda, faz-se necessário recompor o valor de veículos no
total de R$ 296.820,00 para a aquisição de dois automóveis do
tipo sedan.

 
Atualmente há no crédito disponível os seguintes

valores em investimento, sendo que R$ 120.771,49 pertencem
à COINF:
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Diante do exposto, s.m.j., sugerimos consultar a

Administração sobre os valores a serem remanejados, pois
ainda pode haver alguma demanda nas unidades citadas, para
que a diferença possa ser solicitada na 2ª fase de crédito
adicional, com oferta de fonte em custeio para alteração de
GND, que se encerra no dia 27/05/22 (próxima sexta-feira).

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 23/05/2022, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1071709 e o código CRC 93E4AF00.

0004366-12.2022.6.02.8000 1071709v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de maio de 2022.
À COFIN, para orientar à SAPEV, quanto à

necessidade de pedido de crédito adicional, considerando a
informação veiculada pela SGO, no Despacho 1071709, com
indicaçãod e fonte de recursos destinados à TI, para a
parcial recomposição dos créditos originariamente previstos
para aquisição de veículos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/05/2022, 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
1071923 e o código CRC 2F46F92D.

0004366-12.2022.6.02.8000 1071923v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2022.
À GSAD (c/c p SGO),
Sr. Secretário,
Diante do despacho GSAD (1071923), registro que

a SGO no evento (1071709), informa a necessidade
complementar de R$ 296.820,00 (duzentos e noventa e
seis mil oitocentos e vinte reais) para lastrear a aquisição dos
veículos. Ainda pontua que o orçamento, da STI,  disponível
na GND de investimento é de apenas R$ 120.771,49 (cento e
vinte mil setecentos e setenta e um reais e quarenta e nove
centavos), necessitando ainda de um remanejamento
adicional de R$ 176.048,51 (cento e setenta e seis mil
quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos) com trocas
entre GND´s (de custeio para investimento) , nesta fase de
crédito adicional.

Diante do exposto, encaminho preliminarmente ao
Secretário de Tecnologia da Informação-STI para ciência e
manifestação quanto ao encaminhamento da SAD com
indicação das verbas que deverão ser remanejadas, sem
prejuízo da orientação que a SGO já deva iniciar junto à
unidade requisitante (SAPEV).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/05/2022, às 18:04, 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
1073140 e o código CRC FD92B105.

0004366-12.2022.6.02.8000 1073140v1

Despacho COFIN 1073140         SEI 0004366-12.2022.6.02.8000 / pg. 48



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

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2022.
À STI
 
Em tempo, apresentamos abaixo todo o crédito

adicional das unidades da STI, incluindo custeio e
investimento.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 24/05/2022, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1073287 e o código CRC E698DF1C.

0004366-12.2022.6.02.8000 1073287v1

Despacho SGO 1073287         SEI 0004366-12.2022.6.02.8000 / pg. 49



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

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2022.
Retonrme os autos à COFIN, para considerar a

totalidade dos valores disponíveis em TI e não apenas créditos
do GND 4, posto que no pedido de crédito pode haver
solicitação de mudança de GND.

De todo modo, assinalo que se deve considerar as
sobras decorrentes da postergação do início da contratação
de que trata o Processo SEI 0003287-95.2022.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/05/2022, às 19:51, 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
1073334 e o código CRC EAF05BD7.

0004366-12.2022.6.02.8000 1073334v1
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Maceió, 24 de maio de 2022.
À SGO,
Retorno os autos eletrônicos para as providências

complementares do  despacho GSAD (1073334).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/05/2022, às 20:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1073336 e o código CRC 452F5454.

0004366-12.2022.6.02.8000 1073336v1
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Maceió, 25 de maio de 2022.
Ao Coordenador de Infraestrutura para

manifestação, se houver.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 25/05/2022, às 18:37, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1074341 e o código CRC DA478DB1.

0004366-12.2022.6.02.8000 1074341v1
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Maceió, 26 de maio de 2022.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho STI 1074341, esta

unidade técnica entende que, na hipótese de remanejamento
orçamentário de créditos, ora vinculados à STI, estes teriam
como prioridade a aquisição de computadores, objeto do
Procedimento SEI nº 0004955-38.2021.6.02.8000, cuja
estimativa é de R$ 1.351.299,81, com base em valores
estimativos.

Vislumbra-se, como eventual fonte de crédito,
dentro do orçamento de TI, valores relacionados aos serviços
de terceirização (UST), objeto do Procedimento SEI
nº 0003287-95.2022.6.02.8000, vez que ainda não efetivada a
contratação.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 26/05/2022, às 07:25, 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
1074443 e o código CRC F5FDC309.

0004366-12.2022.6.02.8000 1074443v1
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Maceió, 26 de maio de 2022.
Registro, por oportuno, entender que há

necessidade de apreciação por parte do titular da STI, com
retorno previsto para o próximo dia 30/05/2021.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 26/05/2022, às 13:17,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1074836 e o código CRC AF1A022E.

0004366-12.2022.6.02.8000 1074836v1
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Maceió, 31 de maio de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Segue manifestação do Coordenador de

Infraestrutura sobre o remanejamento de orçamento, que
concordo plenamente.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 31/05/2022, 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
1078348 e o código CRC 9D55E965.

0004366-12.2022.6.02.8000 1078348v1
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Maceió, 31 de maio de 2022.
À COFIN para, tão logo possível, efetuar a reserva

de crédito.
Após, remeter o feito à SLC, para elaborar a minuta

do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/05/2022, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1078711 e o código CRC 4354FFD5.

0004366-12.2022.6.02.8000 1078711v1
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Maceió, 31 de maio de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho SAD (1078711).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 31/05/2022, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1078764 e o código CRC AAFCA65D.

0004366-12.2022.6.02.8000 1078764v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  14/06/2022 09:03
        ***.742.724-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 153

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 449052 70277 INV VEICUL

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

14/06/2022 0004366-12.2022.6.02 - 296.820,00

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

Reserva de Crédito. Aquisição de veículos. SEI 0004366-12.2022.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

14/06/2022 Inclusão 296.820,00

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

14/06/2022 09:02:19
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 153 - RO 734

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Orçamentário e Financeiro, em 14/06/2022, às 12:57, 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
1088732 e o código CRC 1F44EC90.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 

MINUTA 

 

PROCESSO Nº 0004366-12.2022.6.02.8000 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  

Modo de Disputa: Aberto e Fechado 

Data: XX de XXXX de 2022 

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

Horário de Abertura: XX horas 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio 

da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, 

objetivando a aquisição de 02 (dois) veículos automotores de passeio, tipo sedan, tudo de 

acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 

8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 

191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais 

normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis 

Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, 
a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na 

Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se 

adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações 

realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 

8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 

1- DO OBJETO 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de 02 (dois) 

veículos automotores de passeio, tipo sedan, conforme especificações e condições 

assentadas neste edital e seus anexos.  

2 – DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA 

2.1. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

a contar da assinatura do contrato.  

2.2. Os veículos automotores devem ter garantia de fábrica (assistência 

técnica) mínima de 03 (três) anos, contados a partir da emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo. 
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2.3. A Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a manter o 

atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na 

utilização dos equipamentos e acessórios. 

2.4. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante 

manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas 

dos fabricantes, durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter o 

veículo em perfeitas condições de uso; 

2.5. Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este 

edital, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação apresentados pelos 

veículos, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e correções 

necessárias ao perfeito funcionamento do veículo. 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 

objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à 

linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

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

Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da 

Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e 

para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
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administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo 

com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

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

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

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do 

art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.  

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

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

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 

forma eletrônica. 
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4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade 

técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e 

seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 

excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 

dados constantes dos sistemas. 

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

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sua desconexão.  
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5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor dos veículos novos ofertados; 

b) Marca/modelo; 

c) Fabricante;  

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I; 

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

Contratada. 

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

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

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

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas 
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da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

LANCES.  

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

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 

três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo 

sistema os respectivos lances.  
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7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, 

aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

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

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 

dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

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

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma 

estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para 

que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 

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

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa 

de lance fechado atender às exigências de habilitação. 

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

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

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

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 

a recepção dos lances.  

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

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais 

(não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de 

disputa aberto e fechado. 

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

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada 

a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
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complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 

26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob 

pena de desclassificação.  

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado é de R$ 

296.820,00 (duzentos e noventa e seis mil oitocentos e vinte reais), que, de 

modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 

negociar em busca de preços inferiores. 

8.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 

que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 

provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 
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8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 

(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, 

e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 

pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do 

licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 

banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser 

utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Deverá, ainda, ser encaminhada, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 

quando solicitado pelo Pregoeiro, Declaração de que a Licitante se compromete 

com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 

01/2010, no modelo do Anexo III. 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem 

de classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da 

União(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 
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que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia 

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações 

constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da 

sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da 

proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão (ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 

houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 

da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com 

diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, 

quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da   

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com      

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores; 

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

g) decreto de autorização; 
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9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro  de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

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

(FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 

efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao               

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do      

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma 

da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução 

do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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9.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual 

que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos 

na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova 

de inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os   

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 

habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que 

estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os 

requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além 

da aplicação das sanções cabíveis. 
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9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de   

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante          

vencedor, para fins de pagamento; 

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

d) conter o preço total dos veículos novos ofertados. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 

sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da 

Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos 

e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 

induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 

que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
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10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a 

homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para 

que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 

é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir 

se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada 

a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 

os que dele dependam; 

Minuta de edital (1092618)         SEI 0004366-12.2022.6.02.8000 / pg. 75



 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

4 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 

o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-

mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com 

os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 

discriminado no item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 

contados da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 

pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 
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14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 

mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 

prazos de execução em conformidade com este edital.  
 

15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 

adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 

 

15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da 

empresa vencedora do certame. 

 

15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 15.2, 

implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 

inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total 

da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e 

danos. 

 

15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 

condições de habilitação. 

 

15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a 

Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato 

da contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de 

classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis. 

 

15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 

fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por 

igual período. 

 

15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 

instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 

Minuta de edital (1092618)         SEI 0004366-12.2022.6.02.8000 / pg. 77



 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

4 

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 

16.1. Os veículos deverão ser entregues no Edifício-Sede do TRE/AL, situado na 

Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió-AL, no horário de expediente 

normal deste Tribunal, à Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias a partir do recebimento da Nota de Empenho. 

16.2. O recebimento dos bens, objeto deste pregão, dar-se-á em conformidade 

com os artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993, modificada pela Lei nº 8.883/1994, se 

dará da seguinte forma: 

16.2.1. Provisoriamente, após efetuada a entrega e a realização de vistoria, 

mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório; 

16.2.1.1. A vistoria consistirá em verificar a adequação do objeto 

contratado com as especificações constantes do presente edital e seus 

Anexos; e 

16.2.2. Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento 

provisório, após a verificação de qualidade, quantidade e especificações de 

cada veículo e consequente aceitação, mediante emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo. 

16.3. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 

aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as normas de 

proteção ao consumidor. 

16.4. Após o recebimento definitivo, o veículo deverá ser tombado pela 

Coordenadoria de Material e Patrimônio. 

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 

descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o 

direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de 

sua proposta: 

I não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 
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V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 

sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 

autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o 

direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 

causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 

contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 

contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as 

dos pagamentos a serem efetuados. 

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 

aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade 

dos casos a seguir: 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, aplicável até o 

5º(quinto) dia de atraso, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na 

regularização de vício não justificado ou de justificativa não aceita pela 

Administração, calculado sobre o valor total da nota de empenho; 

b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, 

em virtude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05 (cinco) 

dias na entrega do objeto ou não regularização de vício não justificado ou de 

justificativa não aceita pela Administração. 

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de   

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública. 

17.5. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 

com as demais. 

17.6. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 

do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 

CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
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17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor 

da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 

atraso. 

17.8. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 

descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 

judicialmente. 

17.9. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 

competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade 

e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de 

circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 

para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 

devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 

acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 

superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua 

execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 

Lei nº 8.666/1993. 

17.12. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 

aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 

pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 

dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de 

juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

17.13. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 

imposta ao licitante contratado. 

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

17.14. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 

multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 

prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

17.14.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 

será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

17.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 

contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 

normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 
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10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

17.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 

advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 

Diário Oficial da União. 

18 - DO PAGAMENTO  

18.1. O pagamento será efetuado após a entrega dos veículos, mediante 

depósito bancário na conta-corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura referente ao fornecimento 

do bem, devidamente atestada pela Comissão de Recebimento e mediante a 

apresentação da seguinte documentação em vigor:  

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

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

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais 

e à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal. 

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

eventualmente aplicadas. 

18.3. A apresentação de nota fiscal com incorreções ou desacompanhada da 

documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para 

regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de 

sua reapresentação. 

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

de notas fiscais. 

18.5. O preço contratado será fixo e irreajustável. 

18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

18.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reterá, na fonte, sobre os 

pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução 

Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modificada pela Instrução Normativa SRF 

nº 539, de 25/04/2005, e pela Instrução Normativa SRF nº 706/2007. 

18.8. Não haverá a retenção acima, caso a Contratada seja optante pelo Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 

123/2006, mediante comprovação da opção, ou se encontre em uma das 

situações elencadas no art. 3º da Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e suas 

alterações posteriores. 
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18.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 

encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a 

data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 

tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x 

VP, Onde: 

EM = Encargos Moratórios; 

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

pagamento; 

VP = Valor da Parcela a ser paga; 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, 

assim apurado I = (TX/100)/365;      I=(6/100)/365;     

I=0,0001644 TX = Percentual de Taxa Anual = 6%. 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 

lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, 

alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 

Natureza da Despesa n° 339045 (Material Permanente). 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

21.1. São obrigações do Contratante: 

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução para o 

fornecimento dos objetos deste Edital; 

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do 

objeto do contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e 

prazo estabelecidas neste Edital.  

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

22.1. São obrigações da contratada: 

a) Fornecer os veículos novos, cotados em estrita conformidade com as 

especificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas 

retificações, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições 

estabelecidas; 
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b) Entregar os veículos objeto deste Edital de Licitação na sede do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) no prazo estipulado e pelo preço 

constante em sua proposta, devidamente emplacado; 

c) Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças, durante o período 

de garantia, respeitando o prazo máximo de 03 (três) dias, contados a partir da 

comunicação do defeito apresentado, para a conclusão dos reparos, por 

intermédio da rede autorizada ou credenciada do fabricante, de acordo com as 

normas específicas, sem qualquer ônus adicional para o TRE/AL; 

d) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento 

dos técnicos, socorro mecânico, reboque, enquanto perdurar a vigência da 

garantia oferecida pela Contratada, de acordo com o manual de garantia do 

fabricante; 

e) Disponibilizar todas as peças de reposição, originais ou genuínas, 

necessárias à manutenção dos veículos; 

f) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega do 

bem, inclusive durante a execução de serviço(s) de manutenção em garantia; 

g) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade comas 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

h) Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta ou 

indiretamente à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a 

terceiros, por sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por 

ventura efetuado pelo Contratante; 

i) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do Contrato, inclusive com pessoal 

utilizado na execução dos serviços, que não terá qualquer vínculo empregatício 

com a Contratante; 

j) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os 

seus empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto às leis 

trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o 

exercício das atividades;  

k) Manter um representante em contato direto e constante com o 

Contratante, durante a execução do contrato, bem como indicar o responsável 

para acionamento referente aos Termos de Garantia; 
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23 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

23.1. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos 

termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de 

Declaração, reconhecida em cartório, no ato da assinatura do contrato.  

23.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, 

atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 

1º, exceto aquele em que não se aplica a referida instrução. 

23.3. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA 

Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de 

setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro 

de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento dos impactos ambientais específicos. 

23.4. A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 

segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços. 

23.5. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

23.6. A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no 

momento da execução dos serviços, para que seja assegurada a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental.  

24 - DA FISCALIZAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO. 

24.1. A fiscalização da contratação oriunda deste Pregão ficará a cargo da 

Comissão de Recebimento designada pela Administração do TRE/AL. 

24.2. São atribuições da Comissão de Recebimento: 

a) Verificar os produtos objetivando garantir sua qualidade e 

conformidade com este Edital e seus anexos; 

b) Manter organizado e atualizado um sistema de controle sobre o 

fornecimento realizado, acompanhando toda a regularização dos 

veículos adquiridos; 

c) Emitir o Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, conforme 

consta no item 9 “Do Local e do Recebimento dos Veículos” do Anexo I 

deste Edital; 
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d) Atestar e encaminhar a nota fiscal à Seção de Administração de 

Prédios e Veículos – SAPEV; e 

e) Encaminhar, após o recebimento definitivo, o veículo à 

Coordenadoria de Material e Patrimônio para as devidas providências. 

24.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante, não 

eximirá a Contratada da total responsabilidade quanto ao cumprimento das 

obrigações pactuadas entre as partes. 

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 

sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

25.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação.  

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

25.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente na Administração. 

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

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

25.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 

Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e 

Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 

        10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção 

de Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de 

ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 

www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

ANEXO III - Declaração de que o licitante se compromete com a 
Sustentabilidade Ambiental;  
ANEXO IV – Minuta de Contrato. 
 

25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 

Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas 

desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 

Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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          ANEXO I 

          TERMO DE REFERÊNCIA 

 

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

2 – Justificativa 

2.1. As aquisições visam a atender as necessidades constantes de 
deslocamentos, com veículos que proporcionem maior segurança e 
conforto aos passageiros. Ressaltamos, ainda, que o TRE-AL possui veículos 
que, com o longo tempo de uso e o desgaste natural dos mesmo, acabam 
gerando gastos elevados com combustível e manutenção em relação ao 
período inicial de uso. 

2.2. A pretendida aquisição amolda-se ao que prescreve o art. 7º, da 
Resolução CNJ nº 83/2009, que dispõe sobre a aquisição, locação e uso de 
veículos no âmbito do Poder Judiciário, bem como ao que preconiza o art. 
7º da Instrução Normativa nº 06/2013 - TRE/AL, que estabelece normas e 
procedimentos para a coordenação, execução e controle das atividades 
relativas ao transportes de servidores e materiais, para a guarda, 
manutenção e conservação da frota oficial de veículos. 

3 – Quantidade e 
Especificações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DO TIPO SEDAN, ZERO KM, 
NOVOS, COR PRETA, ANO/MODELO 2022/2023 

3.2 ESPECIFICAÇÕES GERAIS; 

VEÍCULO TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 (CINCO) 
PASSAGEIROS; 04 (QUATRO) PORTAS; ANO/MOD 2022/2022; 
MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 2.0; DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA; 
CAMBIO AUTOMÁTICO, MÍNIMO DE 06 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E 01 
(UMA) RÉ; COMBUSTIVEL: GASOLINA OU FLEX; POTÊNCIA MÍNIMA DE 
150CV; AR CONDICIONADO; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIRO E 
TRASEIRO; TRAVAS ELÉTRICAS; TAPETE DE BORRACHA; PROTETOR DE 
CÁRTER; KIT MULTIMÍDIA COMPLETO COM ALTO FALANTES NAS 
PORTAS; BANCO DE COURO NA COR PRETA;  AIRBAGs; COM GARANTIA 
MÍNIMA DE 03 (TRES) ANOS. 
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4 – Valor estimado 
da aquisição 

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

5 – Prazo de 
entrega 

 Prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 - Pagamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

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

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

do veículo 

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

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

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

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

 

 8 - 
Recursos Orçamentár

ios 

  

 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas para o exercício de 2022. 

 

9 – Do local e do 
recebimento do 

Veículo 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

10 – Unidade 
Fiscalizadora 

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

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

 

11 – Das 

Atribuições da 
Comissão de 
Recebimento 

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

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

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

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

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

 

 

 
 

12 – Obrigações da 
Contratada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 – Obrigações do       
Contratante 

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

13.2 - Atestar a execução dos objetos do contrato por meio do Gestor do 
contrato, conforme previsão contratual; 
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13.3 - Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de 
preço e prazo estabelecidas no Edital de Licitação e neste Termo de 
Referência. 

14– Sustentabilidade 

14.1. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, 
nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação 
de Declaração, reconhecida em cartório, quando solicitado. 

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

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

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

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

 

 

Maceió/AL, 17 de maio de 2022. 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

               Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV       
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ANEXO II 

     PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 

Banco  
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Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

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

 

                                       DECLARAÇÃO 

_________________________(EMPRESA), CNPJ nº ___________,  através de seu representante 

___________________________ (nome) , portador do CPF nº _____________ e do RG nº 

______________________, declara que se compromete com a Sustentabilidade Ambiental, 

nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. 

____________(lugar), _____ de ____________ de 2022. 

___________________________________________ 

Representante da licitante 
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                 ANEXO IV 

Contrato nº XX/2022 

Processo nº 0004366-12.2022.6.02.8000 

MINUTA 

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

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado seu Presidente, 
Desembargador 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 __________, situada à 
_______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da C.I nº __________, 
inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua _______________, 
resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento de veículos, com fulcro na Lei 
Federal n° 10.520/02, no Decreto nº º 10.024/2019 e no Edital do Pregão Eletrônico 
n° XX/2022, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 

10.520/02 e 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 

14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), ficando os contratantes 

inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito 

público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 

Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site  www.tre-al.gov.br . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O presente contrato tem como objeto o fornecimento de veículos que 
integrarão a frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo conforme Edital do 

Pregão nº XX/2022 e seus anexos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, a contar do recebimento da nota de empenho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os veículos automotores devem ter garantia de fábrica 

(assistência técnica) mínima de 03 (três) anos, contados a partir da emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a 

manter o atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na 

utilização dos equipamentos e acessórios. 

PARÁGRAFO QUARTO - O serviço de Assistência Técnica deverá ser prestado 

mediante manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas 

específicas dos fabricantes, durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter 

o veículo em perfeitas condições de uso. 

PARÁGRAFO QUINTO - Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se 

destina este edital, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação 

apresentados pelos veículos, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos 

e correções necessárias ao perfeito funcionamento do veículo. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XX 

(XXXX). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 

despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, 

como tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e 

outras. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após a entrega dos veículos, mediante 
depósito bancário na conta-corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura referente ao fornecimento do 

bem, devidamente atestada pela Comissão de Recebimento e mediante a 

apresentação da seguinte documentação em vigor:  

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

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

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 

Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 

penalidades eventualmente aplicadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A apresentação de nota fiscal com incorreções ou 

desacompanhada da documentação requerida acima implicará na sua devolução à 

CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir 

da data de sua reapresentação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito 

de emissão de notas fiscais. 

PARÁGRAFO QUARTO - O preço contratado será fixo e irreajustável. 

PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

PARÁGRAFO SEXTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reterá, na fonte, sobre os 

pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa 

SRF nº 480, de 15/12/2004, modificada pela Instrução Normativa SRF nº 539, de 

25/04/2005, e pela Instrução Normativa SRF nº 706/2007. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Não haverá a retenção acima, caso a Contratada seja optante pelo 

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 

123/2006, mediante comprovação da opção, ou se encontre em uma das situações 

elencadas no art. 3º da Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e suas alterações 

posteriores. 

PARÁGRAFO OITAVO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 

acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 

até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 

tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios; 

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

VP = Valor da Parcela a ser paga; 

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

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

TX = Percentual de Taxa Anual = 6%. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

    A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 

por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias 

e/ou convenientes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 

2022, relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 339045 (Material 

Permanente), compromissadas pela Nota de Empenho nº XX, de XX de XXXX de 2022, 

no valor de R$ XX (XXXX). 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer os veículos novos, cotados em estrita conformidade com as 

especificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, 

cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas; 

b) Entregar os veículos objeto deste Edital de Licitação na sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) no prazo estipulado e pelo preço constante em sua 

proposta, devidamente emplacado; 

c) Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças, durante o período de 

garantia, respeitando o prazo máximo de 03 (três) dias, contados a partir da 

comunicação do defeito apresentado, para a conclusão dos reparos, por intermédio 

da rede autorizada ou credenciada do fabricante, de acordo com as normas 

específicas, sem qualquer ônus adicional para o TRE/AL; 

d) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 

das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos, socorro 

mecânico, reboque, enquanto perdurar a vigência da garantia oferecida pela 

Contratada, de acordo com o manual de garantia do fabricante; 

e) Disponibilizar todas as peças de reposição, originais ou genuínas, necessárias à 

manutenção dos veículos; 
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f) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega do bem, 

inclusive durante a execução de serviço(s) de manutenção em garantia; 

g) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

h) Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente à 

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, por sua culpa 

ou dolo durante a execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por ventura efetuado pelo 

Contratante; 

i) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do Contrato, inclusive com pessoal utilizado na execução 

dos serviços, que não terá qualquer vínculo empregatício com a Contratante; 

j) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus 

empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e 

previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das 

atividades;  

k) Manter um representante em contato direto e constante com o Contratante, 

durante a execução do contrato, bem como indicar o responsável para acionamento 

referente aos Termos de Garantia; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 

pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos 

serviços objeto do presente contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 

publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 

total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 

contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 

ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 

Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 

art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução para o fornecimento 

dos objetos do Edital do PE nº XX/2022; 

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto do 

contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas neste Edital. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  

              O prazo de vigência terá início a partir da data da assinatura deste 
instrumento e fim no dia 31 de dezembro de 2022, com eficácia legal após a publicação 
do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
CLÁUSULA ONZE – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

           Os veículos deverão ser entregues no Edifício-Sede do TRE/AL, situado na 

Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió-AL, no horário de expediente normal 

deste Tribunal, à Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a 

partir do recebimento da Nota de Empenho. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento dos bens, objeto deste pregão, dar-se-á em 

conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993, modificada pela Lei nº 

8.883/1994, se dará da seguinte forma: 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Provisoriamente, após efetuada a entrega e a realização de 

vistoria, mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A vistoria consistirá em verificar a adequação do objeto 

contratado com as especificações constantes do presente edital e seus Anexos; e 

PARÁGRAFO QUARTO - Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis a contar do 

recebimento provisório, após a verificação de qualidade, quantidade e especificações de 

cada veículo e consequente aceitação, mediante emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder 

pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as normas 

de proteção ao consumidor. 
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PARÁGRAFO SEXTO - Após o recebimento definitivo, o veículo deverá ser tombado pela 

Coordenadoria de Material e Patrimônio. 

 
CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 

sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 

autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 

à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 

Administração e das cabíveis cominações legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 

licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao contratado 

juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 

serem efetuados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A licitante contratada, durante a execução da contratação, 

ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 

gravidade dos casos a seguir: 

Minuta de edital (1092618)         SEI 0004366-12.2022.6.02.8000 / pg. 102



 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

4 

a) multa de mora de 0,5% (cinco centésimos por cento) ao dia, aplicável até o 

5º(quinto) dia de atraso, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na 

regularização de vício não justificado ou de justificativa não aceita pela 

Administração, calculado sobre o valor total do contrato; 

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em 

virtude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05 (cinco) dias na 

entrega do objeto ou não regularização de vício não justificado ou de justificativa não 

aceita pela Administração; 

PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste contrato poderão ser impostas 

cumulativamente com as demais. 

PARÁGRAFO SEXTO - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 

circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas 

pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, 

o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 

atraso. 

PARÁGRAFO OITAVO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 

administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 

cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO NONO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 

competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 

prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 

fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

PARÁGRAFO DEZ - O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 

entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 

comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de 

pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 

imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições 

do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Administração.  

PARÁGRAFO ONZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 

109 da Lei nº 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO DOZE - Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 

dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 

importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 

86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 

cento) ao mês. 

PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 

penalidade imposta ao contratado. 

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

PARÁGRAFO QUINZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha 

que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no 

devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

PARÁGRAFO DEZESSEIS - A data a ser utilizada como referência para a atualização do 

débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico 

da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO DEZESSETE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre 

as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 

normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, 

aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e as disposições do Direito Privado. 

PARÁGRAFO DEZOITO - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção 

de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 

Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA TREZE - DA RESCISÃO 

          Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 

78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, 

fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 

valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 

      Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS 
DA CONTRATADA 

        Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do 

Pregão Eletrônico n° XX/2022 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, 

evento SEI nº XXXX. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - DO FORO 

        Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as 

questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e 

testemunhas abaixo: 

 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

 

 

Pelo TRE/AL                     

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 

                                           Presidente do TRE/AL 

 

Pela Empresa                           

 

 

Representante da empresa 
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INFORMAÇÃO Nº 3877 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de 02
(dois) veículos automotores de passeio, tipo sedan.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
para contratação.

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

Informo ainda que foram acrescentadas na minuta cláusulas referentes às Sanções
Administrativas e, na “Cláusula Dez” da Minuta de Contrato, foi incluído o prazo
de vigência utilizando-se como parâmetro licitação feita por este Tribunal que continha
o mesmo objeto.  

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

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

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

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

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

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

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
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proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
21/06/2022, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 21/06/2022, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 21/06/2022, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 22/06/2022, às 19:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1092620 e o código CRC D82EF086.

0004366-12.2022.6.02.8000 1092620v7
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de junho de 2022.
Reporto-me à Informação 3877, da SLC, acerca da

qual nada temos a opor, para remetr os autos à AJ-DG, com
vista à análise e, se for o caso, aprovação da minuta de edital
(doc. 1092618), destacando que a proposição de compra foi
objeto de aprovação prévia da Presidência, conforme consta
do Despacho JAP 1059914, aprovação esta que, em nosso
modo de entender, estende-se ao Termo de Referência
revisado (doc. 1067083), em face dos apontamentos da SEIC,
veiculados no Despacho 1063808.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/06/2022, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1092808 e o código CRC BE9E5C03.

0004366-12.2022.6.02.8000 1092808v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0004366-12.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SAPEV
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.

 

Parecer nº 851 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a
aquisição de 02 (dois) veículos automotores de passeio, tipo
sedan, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste Tribunal, por sua Seção de
Administração de Prédios e Veículos, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência constante
do evento SEI nº 1067083.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A SAPEV providenciou a confecção do Termo de

Referência (1067083 - revisado), objetivando à aquisição de
02 (dois) veículos automotores de passeio, tipo sedan,
necessário para atender as necessidades constantes de
deslocamentos, com veículos que proporcionem maior
segurança e conforto aos passageiros do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

 
A aquisição dos veículos foi autorizada pela

Presidência (1059914), no que o Sr. Secretário de
Administração destaca que tal aprovação estende-se ao Termo
de Referência revisado (1092808), em face dos apontamentos
da SEIC (1063808).

 
A Seção de Instrução de Contratações, recebeu os

autos para realização da pesquisa de preços,
apresentando, por meio do despacho SEIC 1067887, após
ajustes no termo de referência pela SAPEV, com base nos
parâmetros de pesquisa, o valor médio da contratação
pretendida, estimado no total de R$ 296.820,00 (duzentos e
noventa e seis mil oitocentos e vinte reais), reforçado no
Despacho SEIC 1071327, conforme valores de tabela de
preços da Toyota (1071302) e de cotação da página eletrônica
(1071325), sugerindo, por fim, que a aquisição fosse
realizada por meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na
Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com restrição de participação a microempresas e
empresas de pequeno porte.

 
Consta no evento SEI nº 1088730 a reserva de

crédito com valor suficiente para cobrir a despesa objeto
deste procedimento.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou minuta de edital (1092618), esclarecendo
que o documento foi confeccionado sem conferir às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte exclusividade
na participação do certame, em virtude do valor estimado da
aquisição e que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já fundamentado em outros
procedimentos semelhantes, tudo com base no entendimento
do TCU (Acórdão 2.166/2014 – Plenário).

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que

foram verificadas pelas unidades competentes, passaremos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei.

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência.
 

Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de
toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(1092618). 

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

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

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

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

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

 
Dessa forma, sendo os bens em foco catalogados

como comuns, tem-se que os objetos da presente licitação
podem ser adquiridos via pregão, registrando-se, ainda, que
todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos no art.
3º da Lei nº 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto nº
10.024/2019, foram devidamente observados.

 
 Frise-se que o presente procedimento contém

todos os elementos necessários, segundo as prescrições do
art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, quais sejam, a justificativa
da contratação, o termo de referência, a planilha de custo,
previsão orçamentária e a minuta do edital, sendo que esta
não traz cláusula restritiva ou impertinente para a execução
do objeto contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc.
XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do antedito Decreto,
pendente, ainda, a autorização de abertura da licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4º da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
 Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames

legais e regulamentares a previsão de participação na
licitação para microempresas e empresas de pequeno porte
quanto aos critérios de desempate. 

 
Gize-se que a respeito do tema - aquisição de

veículos-, a Resolução nº 83, de 10 de junho de 2009, do
Conselho Nacional de Justiça, especialmente em seu art. 7º,
dispõe, litteris:

 
“Art. 7º. A aquisição e locação de veículos
oficiais ficarão sempre condicionadas às
efetivas necessidades do serviço, à
compatibilidade do dispêndio com o
planejamento estratégico do órgão, à
dotação orçamentária prévia
correspondente e à observância das
normas de licitação, observado o disposto
no art. 6º da Lei nº 1.081, de 13 de abril
de 1950.”

 
No mesmo sentido, aponta o art. 7º da Instrução

Normativa nº 06/2013, da lavra da Presidência deste
Tribunal, que estabelece normas e procedimentos para a
coordenação, execução e controle das atividades relativas ao
transporte de servidores e materiais, para a guarda,
manutenção e conservação da frota oficial de veículos, bem
como para o gerenciamento dos veículos locados, verbis:

 
“Art. 7º. A aquisição e locação de veículos
oficiais ficarão sempre condicionadas às
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efetivas necessidades do serviço, à
compatibilidade do dispêndio com o
planejamento estratégico do TRE/AL, à
prévia dotação orçamentária
correspondente, ao cumprimento da Lei
de Responsabilidade Fiscal e à
observância das normas de licitação.”
 

Sendo tal questão – de avaliação da aquisição -, a
teor do art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,
atribuição da Secretaria de Administração, e tendo seu titular
aprovado o termo de referência (1067083), consideram-se
atendidas tais condições.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
 Em face do que determina a Portaria Presidência

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

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

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? NÃO 1057941

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 1067083

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

SIM 1067083

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

SIM 1067083

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

9 O Termo de Referência contém justificativa
para o agrupamento de itens? N/A  

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

N/A  

11

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

19

O Termo de Referência contempla
levantamento de mercado com análise de
outras soluções de contratação do serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

N/A  

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

N/A  

21

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? SIM 1067083

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

1059914 -
Presidência
1092808 -
Justificativa
SAD

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM
1067887
1071327

25

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

SIM  

26 Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados? SIM  

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

SIM 1067887

MINUTA DO EDITAL

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

28

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

NÃO  

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

SIM 1092620

30

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

N/A  
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A minuta do edital contém previsão de cota
reservada às entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade Cooperativa),
observada a divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

32

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

N/A  

Competitividade

33

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

N/A  

34

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

N/A  

35

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

N/A  

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

SIM 1092618

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM 1092618

38 As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista contidas na minuta do edital estão de acordo com a
legislação? SIM 1092618

39 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor a ser contratado? SIM 1092618

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

41 A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a exequibilidade das propostas? SIM 1092618

42 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica penalidades aplicáveis na fase de julgamento da
licitação? SIM 1092618

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

44 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição dos prazos e modos para
fornecimento de bens e/ou prestação dos serviços? SIM 1092618

45 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição das obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora? SIM 1092618

46 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém obrigação à fornecedora de manter as
condições de habilitação durante a execução do contrato? SIM 1092618

47 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que incorrerem em inadimplemento? SIM 1092618

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

SIM 1092618

49 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece, quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo? SIM 1092618

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

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

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

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõem sobre margem de preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.

 SIM  

54
Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a possibilidade de a licitação ser exclusiva para
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

N/A  

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

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e seus anexos pela assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93

 Em curso

57

Consta a autorização da autoridade competente
para a abertura da fase externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts.
13, III, 8º, V do Decreto 10.024/2019

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art.
20 do Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

59

Consta a designação do pregoeiro e equipe de
apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02,
arts. 14, V, 16, I, 17, 18 e 8º, V do Decreto nº
10.024/2019

 Próxima
fase

60

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

SIM 1088730

62

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

N/A  

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

N/A   

 
 
6. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em

face de sua regularidade jurídica, a minuta do edital 1092618,
de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a aquisição de 02 (dois) veículos
automotores de passeio, tipo sedan, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração, por
sua Seção de Administração de Prédios e Veículos, conforme
as especificações constantes no Termo de Referência
constante do evento SEI nº 1067083.

 
À consideração superior do Sr. Diretor Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
27/06/2022, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 27/06/2022, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1094157 e o código CRC D02FBAB2.

0004366-12.2022.6.02.8000 1094157v8
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CONCLUSÃO

Maceió, 27 de junho de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, e especialmente o pronunciamento exarado pela
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer nº
851/2022 (1094157), aprovando a Minuta Editalícia do Pregão
(1092618), cuja ilação é pela legalidade processual em tela, submeto
o feito à superior consideração de Vossa Excelência para a
competente deliberação, com vistas a sugerir a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade PREGÃO, em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de
02 (dois) veículos automotores de passeio, tipo sedan, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração, por sua
Seção de Administração de Prédios e Veículos, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência (1067083).

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 28/06/2022, às 14:01, 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
1095259 e o código CRC 95F41E48.
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PROCESSO : 0004366-12.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração 
ASSUNTO : Autorização de abertura da fase externa de pregão eletrônico 

 

Decisão nº 2909 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 1095692.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço,
objetivando a aquisição de 02 (dois) veículos automotores de passeio,
tipo sedan, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Administração, por sua Seção de Administração de Prédios e
Veículos, conforme as especificações constantes no Termo de
Referência (1067083).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1092618), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral por
meio do Parecer nº 851/2022 (1094157), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
28/06/2022, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1095692 e o código CRC 97517A24.

0004366-12.2022.6.02.8000 1095692v4
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DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.
À SLC, para publicar o aviso de licitação, na forma

autorizada pela Presidência, na Decisão 2909 (doc. 1095692).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2022, às 18:26, 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
1096036 e o código CRC FAB989AC.

0004366-12.2022.6.02.8000 1096036v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022 

 

PROCESSO Nº 0004366-12.2022.6.02.8000 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  

Modo de Disputa: Aberto e Fechado 

Data: 14 de julho de 2022 

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

Horário de Abertura: 15h 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio 

da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, 

objetivando a aquisição de 02 (dois) veículos automotores de passeio, tipo sedan, tudo de 

acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 

8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993 e com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 

191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais 

normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis 

Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, 
a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na 

Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se 

adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações 

realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 

8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 

1- DO OBJETO 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de 02 (dois) 

veículos automotores de passeio, tipo sedan, conforme especificações e condições 

assentadas neste edital e seus anexos.  

2 – DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA 

2.1. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

a contar da assinatura do contrato.  

2.2. Os veículos automotores devem ter garantia de fábrica (assistência 

técnica) mínima de 03 (três) anos, contados a partir da emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo. 
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2.3. A Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a manter o 

atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na 

utilização dos equipamentos e acessórios. 

2.4. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante 

manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas 

dos fabricantes, durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter o 

veículo em perfeitas condições de uso; 

2.5. Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este 

edital, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação apresentados pelos 

veículos, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e correções 

necessárias ao perfeito funcionamento do veículo. 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 

objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à 

linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

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

Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da 

Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e 

para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
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administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo 

com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

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

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

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do 

art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

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

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

nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.  

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

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

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 

forma eletrônica. 
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4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade 

técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e 

seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 

excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 

dados constantes dos sistemas. 

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

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 

pelo sistema ou de sua desconexão.  
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5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e 

para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor dos veículos novos ofertados; 

b) Marca/modelo; 

c) Fabricante;  

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I; 

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

Contratada. 

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

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

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

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas 
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da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

LANCES.  

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

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 

três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo 

sistema os respectivos lances.  
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7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, 

aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

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

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 

dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 

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

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma 

estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para 

que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 

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

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa 

de lance fechado atender às exigências de habilitação. 

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

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do 

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

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 

a recepção dos lances.  

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

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 

Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais 

(não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de 

disputa aberto e fechado. 

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

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada 

a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
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complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 

26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob 

pena de desclassificação.  

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado é de R$ 

296.820,00 (duzentos e noventa e seis mil oitocentos e vinte reais), que, de 

modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 

negociar em busca de preços inferiores. 

8.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 

que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as 

provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 
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8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 

(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, 

e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 

pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do 

licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 

banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser 

utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Deverá, ainda, ser encaminhada, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 

quando solicitado pelo Pregoeiro, Declaração de que a Licitante se compromete 

com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 

01/2010, no modelo do Anexo III. 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem 

de classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da 

União(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 
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que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, 

inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em 

relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia 

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações 

constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da 

sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da 

proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão (ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 

houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 

da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com 

diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, 

quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da   

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com      

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores; 

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

g) decreto de autorização; 

Edital do pregão eletrônico nº 55/2022 (1096590)         SEI 0004366-12.2022.6.02.8000 / pg. 130



 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

13 

 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro  de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

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

(FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 

efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao               

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do      

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma 

da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução 

do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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9.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual 

que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos 

na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova 

de inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os   

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua 

habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que 

estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os 

requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as 

exigências do item em que venceu às do item em que estiver 

concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além 

da aplicação das sanções cabíveis. 
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9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de   

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante          

vencedor, para fins de pagamento; 

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

d) conter o preço total dos veículos novos ofertados. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual 

sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da 

Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos 

e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que 

induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 

que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
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10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a 

homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para 

que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto 

é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir 

se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada 

a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 

os que dele dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 

o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 

instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-

mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com 

os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 

discriminado no item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 

contados da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data 

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 

pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 
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14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 

subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 

mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 

prazos de execução em conformidade com este edital.  
 

15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 

adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 

 

15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da 

empresa vencedora do certame. 

 

15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 15.2, 

implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 

inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total 

da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e 

danos. 

 

15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 

condições de habilitação. 

 

15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a 

Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato 

da contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de 

classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis. 

 

15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 

fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por 

igual período. 

 

15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 

instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
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16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 

16.1. Os veículos deverão ser entregues no Edifício-Sede do TRE/AL, situado na 

Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió-AL, no horário de expediente 

normal deste Tribunal, à Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias a partir do recebimento da Nota de Empenho. 

16.2. O recebimento dos bens, objeto deste pregão, dar-se-á em conformidade 

com os artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993, modificada pela Lei nº 8.883/1994, se 

dará da seguinte forma: 

16.2.1. Provisoriamente, após efetuada a entrega e a realização de vistoria, 

mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório; 

16.2.1.1. A vistoria consistirá em verificar a adequação do objeto 

contratado com as especificações constantes do presente edital e seus 

Anexos; e 

16.2.2. Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento 

provisório, após a verificação de qualidade, quantidade e especificações de 

cada veículo e consequente aceitação, mediante emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo. 

16.3. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 

aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as normas de 

proteção ao consumidor. 

16.4. Após o recebimento definitivo, o veículo deverá ser tombado pela 

Coordenadoria de Material e Patrimônio. 

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 

descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o 

direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de 

sua proposta: 

I não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 
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V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 

sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 

autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o 

direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 

causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 

contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 

contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as 

dos pagamentos a serem efetuados. 

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 

aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade 

dos casos a seguir: 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, aplicável até o 

5º(quinto) dia de atraso, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na 

regularização de vício não justificado ou de justificativa não aceita pela 

Administração, calculado sobre o valor total da nota de empenho; 

b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, 

em virtude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05 (cinco) 

dias na entrega do objeto ou não regularização de vício não justificado ou de 

justificativa não aceita pela Administração. 

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de   

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública. 

17.5. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 

com as demais. 

17.6. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 

do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 

CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

Edital do pregão eletrônico nº 55/2022 (1096590)         SEI 0004366-12.2022.6.02.8000 / pg. 138



 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

21 

 

17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor 

da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 

atraso. 

17.8. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 

descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 

judicialmente. 

17.9. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 

competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade 

e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de 

circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 

para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 

devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 

acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 

superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua 

execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 

Lei nº 8.666/1993. 

17.12. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 

aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 

pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 

dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de 

juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

17.13. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 

imposta ao licitante contratado. 

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

17.14. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 

multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 

prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

17.14.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 

será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

17.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 

contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 

normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 
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10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 

Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

17.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 

advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 

Diário Oficial da União. 

18 - DO PAGAMENTO  

18.1. O pagamento será efetuado após a entrega dos veículos, mediante 

depósito bancário na conta-corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura referente ao fornecimento 

do bem, devidamente atestada pela Comissão de Recebimento e mediante a 

apresentação da seguinte documentação em vigor:  

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

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

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais 

e à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal. 

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

eventualmente aplicadas. 

18.3. A apresentação de nota fiscal com incorreções ou desacompanhada da 

documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para 

regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de 

sua reapresentação. 

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

de notas fiscais. 

18.5. O preço contratado será fixo e irreajustável. 

18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

18.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reterá, na fonte, sobre os 

pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução 

Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modificada pela Instrução Normativa SRF 

nº 539, de 25/04/2005, e pela Instrução Normativa SRF nº 706/2007. 

18.8. Não haverá a retenção acima, caso a Contratada seja optante pelo Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 

123/2006, mediante comprovação da opção, ou se encontre em uma das 

situações elencadas no art. 3º da Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e suas 

alterações posteriores. 
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18.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 

encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a 

data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 

tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x 

VP, Onde: 

EM = Encargos Moratórios; 

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

pagamento; 

VP = Valor da Parcela a ser paga; 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, 

assim apurado I = (TX/100)/365;      I=(6/100)/365;     

I=0,0001644 TX = Percentual de Taxa Anual = 6%. 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 

recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 

exercício 2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; 

PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 339045 (Material Permanente). 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

21.1. São obrigações do Contratante: 

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução para o 

fornecimento dos objetos deste Edital; 

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do 

objeto do contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e 

prazo estabelecidas neste Edital.  

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

22.1. São obrigações da contratada: 

a) Fornecer os veículos novos, cotados em estrita conformidade com as 

especificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas 

retificações, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições 

estabelecidas; 

Edital do pregão eletrônico nº 55/2022 (1096590)         SEI 0004366-12.2022.6.02.8000 / pg. 141



 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

24 

 

b) Entregar os veículos objeto deste Edital de Licitação na sede do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) no prazo estipulado e pelo preço 

constante em sua proposta, devidamente emplacado; 

c) Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças, durante o período 

de garantia, respeitando o prazo máximo de 03 (três) dias, contados a partir da 

comunicação do defeito apresentado, para a conclusão dos reparos, por 

intermédio da rede autorizada ou credenciada do fabricante, de acordo com as 

normas específicas, sem qualquer ônus adicional para o TRE/AL; 

d) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento 

dos técnicos, socorro mecânico, reboque, enquanto perdurar a vigência da 

garantia oferecida pela Contratada, de acordo com o manual de garantia do 

fabricante; 

e) Disponibilizar todas as peças de reposição, originais ou genuínas, 

necessárias à manutenção dos veículos; 

f) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega do 

bem, inclusive durante a execução de serviço(s) de manutenção em garantia; 

g) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade comas 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

h) Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta ou 

indiretamente à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a 

terceiros, por sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por 

ventura efetuado pelo Contratante; 

i) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do Contrato, inclusive com pessoal 

utilizado na execução dos serviços, que não terá qualquer vínculo empregatício 

com a Contratante; 

j) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os 

seus empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto às leis 

trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o 

exercício das atividades;  

k) Manter um representante em contato direto e constante com o 

Contratante, durante a execução do contrato, bem como indicar o responsável 

para acionamento referente aos Termos de Garantia; 
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23 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

23.1. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos 

termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de 

Declaração, reconhecida em cartório, no ato da assinatura do contrato.  

23.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, 

atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 

1º, exceto aquele em que não se aplica a referida instrução. 

23.3. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA 

Nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de 

setembro de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro 

de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento dos impactos ambientais específicos. 

23.4. A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 

segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços. 

23.5. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

23.6. A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no 

momento da execução dos serviços, para que seja assegurada a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental.  

24 - DA FISCALIZAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO. 

24.1. A fiscalização da contratação oriunda deste Pregão ficará a cargo da 

Comissão de Recebimento designada pela Administração do TRE/AL. 

24.2. São atribuições da Comissão de Recebimento: 

a) Verificar os produtos objetivando garantir sua qualidade e 

conformidade com este Edital e seus anexos; 

b) Manter organizado e atualizado um sistema de controle sobre o 

fornecimento realizado, acompanhando toda a regularização dos 

veículos adquiridos; 

c) Emitir o Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, conforme 

consta no item 9 “Do Local e do Recebimento dos Veículos” do Anexo I 

deste Edital; 
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d) Atestar e encaminhar a nota fiscal à Seção de Administração de 

Prédios e Veículos – SAPEV; e 

e) Encaminhar, após o recebimento definitivo, o veículo à 

Coordenadoria de Material e Patrimônio para as devidas providências. 

24.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante, não 

eximirá a Contratada da total responsabilidade quanto ao cumprimento das 

obrigações pactuadas entre as partes. 

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 

sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

25.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 

finalidade e a segurança da contratação.  

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

25.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente na Administração. 

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

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

25.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 

Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e 

Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 

        10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção 

de Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de 

ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 

www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

ANEXO III - Declaração de que o licitante se compromete com a 
Sustentabilidade Ambiental;  
ANEXO IV – Minuta de Contrato. 
 

25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 

Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas 

desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 

Maceió/AL, 30 de junho de 2022. 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 

Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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          ANEXO I 

          TERMO DE REFERÊNCIA 

 

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

2 – Justificativa 

2.1. As aquisições visam a atender as necessidades constantes de 
deslocamentos, com veículos que proporcionem maior segurança e 
conforto aos passageiros. Ressaltamos, ainda, que o TRE-AL possui veículos 
que, com o longo tempo de uso e o desgaste natural dos mesmo, acabam 
gerando gastos elevados com combustível e manutenção em relação ao 
período inicial de uso. 

2.2. A pretendida aquisição amolda-se ao que prescreve o art. 7º, da 
Resolução CNJ nº 83/2009, que dispõe sobre a aquisição, locação e uso de 
veículos no âmbito do Poder Judiciário, bem como ao que preconiza o art. 
7º da Instrução Normativa nº 06/2013 - TRE/AL, que estabelece normas e 
procedimentos para a coordenação, execução e controle das atividades 
relativas ao transportes de servidores e materiais, para a guarda, 
manutenção e conservação da frota oficial de veículos. 

3 – Quantidade e 
Especificações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DO TIPO SEDAN, ZERO KM, 
NOVOS, COR PRETA, ANO/MODELO 2022/2023 

3.2 ESPECIFICAÇÕES GERAIS; 

VEÍCULO TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 (CINCO) 
PASSAGEIROS; 04 (QUATRO) PORTAS; ANO/MOD 2022/2022; 
MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 2.0; DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA; 
CAMBIO AUTOMÁTICO, MÍNIMO DE 06 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E 01 
(UMA) RÉ; COMBUSTIVEL: GASOLINA OU FLEX; POTÊNCIA MÍNIMA DE 
150CV; AR CONDICIONADO; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIRO E 
TRASEIRO; TRAVAS ELÉTRICAS; TAPETE DE BORRACHA; PROTETOR DE 
CÁRTER; KIT MULTIMÍDIA COMPLETO COM ALTO FALANTES NAS 
PORTAS; BANCO DE COURO NA COR PRETA;  AIRBAGs; COM GARANTIA 
MÍNIMA DE 03 (TRES) ANOS. 
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4 – Valor estimado 
da aquisição 

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

5 – Prazo de 
entrega 

 Prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 - Pagamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

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

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

do veículo 

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

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

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

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

 

 8 - 
Recursos Orçamentár

ios 

  

 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas para o exercício de 2022. 

 

9 – Do local e do 
recebimento do 

Veículo 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

10 – Unidade 
Fiscalizadora 

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

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

 

11 – Das 

Atribuições da 
Comissão de 
Recebimento 

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

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

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

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

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

 

 

 
 

12 – Obrigações da 
Contratada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 – Obrigações do       
Contratante 

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

13.2 - Atestar a execução dos objetos do contrato por meio do Gestor do 
contrato, conforme previsão contratual; 
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13.3 - Efetuar o pagamento à contratada de acordo com as condições de 
preço e prazo estabelecidas no Edital de Licitação e neste Termo de 
Referência. 

14– Sustentabilidade 

14.1. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, 
nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação 
de Declaração, reconhecida em cartório, quando solicitado. 

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

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

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

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

 

 

Maceió/AL, 17 de maio de 2022. 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

               Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV       
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ANEXO II 

     PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 

Banco  
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Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

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

 

                                       DECLARAÇÃO 

_________________________(EMPRESA), CNPJ nº ___________,  através de seu representante 

___________________________ (nome) , portador do CPF nº _____________ e do RG nº 

______________________, declara que se compromete com a Sustentabilidade Ambiental, 

nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. 

____________(lugar), _____ de ____________ de 2022. 

___________________________________________ 

Representante da licitante 
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                 ANEXO IV 

Contrato nº XX/2022 

Processo nº 0004366-12.2022.6.02.8000 

MINUTA 

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

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado seu Presidente, 
Desembargador 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 __________, situada à 
_______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da C.I nº __________, 
inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua _______________, 
resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento de veículos, com fulcro na Lei 
Federal n° 10.520/02, no Decreto nº º 10.024/2019 e no Edital do Pregão Eletrônico 
n° 55/2022, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 

10.520/02 e 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 

14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), ficando os contratantes 

inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito 

público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 

Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site  www.tre-al.gov.br . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O presente contrato tem como objeto o fornecimento de veículos que 
integrarão a frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo conforme Edital do 

Pregão nº 55/2022 e seus anexos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, a contar do recebimento da nota de empenho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os veículos automotores devem ter garantia de fábrica 

(assistência técnica) mínima de 03 (três) anos, contados a partir da emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a 

manter o atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na 

utilização dos equipamentos e acessórios. 

PARÁGRAFO QUARTO - O serviço de Assistência Técnica deverá ser prestado 

mediante manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas 

específicas dos fabricantes, durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter 

o veículo em perfeitas condições de uso. 

PARÁGRAFO QUINTO - Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se 

destina este edital, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação 

apresentados pelos veículos, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos 

e correções necessárias ao perfeito funcionamento do veículo. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XX 

(XXXX). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 

despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, 

como tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e 

outras. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após a entrega dos veículos, mediante 
depósito bancário na conta-corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura referente ao fornecimento do 

bem, devidamente atestada pela Comissão de Recebimento e mediante a 

apresentação da seguinte documentação em vigor:  

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

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

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 

Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 

penalidades eventualmente aplicadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A apresentação de nota fiscal com incorreções ou 

desacompanhada da documentação requerida acima implicará na sua devolução à 

CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir 

da data de sua reapresentação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito 

de emissão de notas fiscais. 

PARÁGRAFO QUARTO - O preço contratado será fixo e irreajustável. 

PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

PARÁGRAFO SEXTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reterá, na fonte, sobre os 

pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa 

SRF nº 480, de 15/12/2004, modificada pela Instrução Normativa SRF nº 539, de 

25/04/2005, e pela Instrução Normativa SRF nº 706/2007. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Não haverá a retenção acima, caso a Contratada seja optante pelo 

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 

123/2006, mediante comprovação da opção, ou se encontre em uma das situações 

elencadas no art. 3º da Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e suas alterações 

posteriores. 

PARÁGRAFO OITAVO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 

acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 

até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 

tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios; 

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

VP = Valor da Parcela a ser paga; 

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

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

TX = Percentual de Taxa Anual = 6%. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

    A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 

por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias 

e/ou convenientes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 

2022, relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 339045 (Material 

Permanente), compromissadas pela Nota de Empenho nº XX, de XX de XXXX de 2022, 

no valor de R$ XX (XXXX). 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer os veículos novos, cotados em estrita conformidade com as 

especificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, 

cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas; 

b) Entregar os veículos objeto deste Edital de Licitação na sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) no prazo estipulado e pelo preço constante em sua 

proposta, devidamente emplacado; 

c) Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças, durante o período de 

garantia, respeitando o prazo máximo de 03 (três) dias, contados a partir da 

comunicação do defeito apresentado, para a conclusão dos reparos, por intermédio 

da rede autorizada ou credenciada do fabricante, de acordo com as normas 

específicas, sem qualquer ônus adicional para o TRE/AL; 

d) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 

das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos, socorro 

mecânico, reboque, enquanto perdurar a vigência da garantia oferecida pela 

Contratada, de acordo com o manual de garantia do fabricante; 

e) Disponibilizar todas as peças de reposição, originais ou genuínas, necessárias à 

manutenção dos veículos; 
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f) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega do bem, 

inclusive durante a execução de serviço(s) de manutenção em garantia; 

g) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

h) Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente à 

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, por sua culpa 

ou dolo durante a execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por ventura efetuado pelo 

Contratante; 

i) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do Contrato, inclusive com pessoal utilizado na execução 

dos serviços, que não terá qualquer vínculo empregatício com a Contratante; 

j) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus 

empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e 

previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das 

atividades;  

k) Manter um representante em contato direto e constante com o Contratante, 

durante a execução do contrato, bem como indicar o responsável para acionamento 

referente aos Termos de Garantia; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 

pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos 

serviços objeto do presente contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 

publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 

total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 

contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 

ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 

Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 

art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução para o fornecimento 

dos objetos do Edital do PE nº 55/2022; 

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto do 

contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas neste Edital. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  

              O prazo de vigência terá início a partir da data da assinatura deste 
instrumento e fim no dia 31 de dezembro de 2022, com eficácia legal após a publicação 
do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
CLÁUSULA ONZE – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

           Os veículos deverão ser entregues no Edifício-Sede do TRE/AL, situado na 

Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió-AL, no horário de expediente normal 

deste Tribunal, à Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a 

partir do recebimento da Nota de Empenho. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento dos bens, objeto deste pregão, dar-se-á em 

conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993, modificada pela Lei nº 

8.883/1994, se dará da seguinte forma: 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Provisoriamente, após efetuada a entrega e a realização de 

vistoria, mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A vistoria consistirá em verificar a adequação do objeto 

contratado com as especificações constantes do presente edital e seus Anexos; e 

PARÁGRAFO QUARTO - Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis a contar do 

recebimento provisório, após a verificação de qualidade, quantidade e especificações de 

cada veículo e consequente aceitação, mediante emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder 

pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as normas 

de proteção ao consumidor. 
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PARÁGRAFO SEXTO - Após o recebimento definitivo, o veículo deverá ser tombado pela 

Coordenadoria de Material e Patrimônio. 

 
CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 

sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 

autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 

à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 

Administração e das cabíveis cominações legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 

licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao contratado 

juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 

serem efetuados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A licitante contratada, durante a execução da contratação, 

ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 

gravidade dos casos a seguir: 
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a) multa de mora de 0,5% (cinco centésimos por cento) ao dia, aplicável até o 

5º(quinto) dia de atraso, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na 

regularização de vício não justificado ou de justificativa não aceita pela 

Administração, calculado sobre o valor total do contrato; 

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em 

virtude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05 (cinco) dias na 

entrega do objeto ou não regularização de vício não justificado ou de justificativa não 

aceita pela Administração; 

PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste contrato poderão ser impostas 

cumulativamente com as demais. 

PARÁGRAFO SEXTO - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 

circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas 

pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, 

o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 

atraso. 

PARÁGRAFO OITAVO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 

administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 

cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO NONO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 

competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 

prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 

fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

PARÁGRAFO DEZ - O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 

entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 

comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de 

pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 

imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições 

do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Administração.  

PARÁGRAFO ONZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 

109 da Lei nº 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO DOZE - Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 

dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 

importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 

86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 

cento) ao mês. 

PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 

penalidade imposta ao contratado. 

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

PARÁGRAFO QUINZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha 

que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no 

devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

PARÁGRAFO DEZESSEIS - A data a ser utilizada como referência para a atualização do 

débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico 

da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO DEZESSETE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre 

as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 

normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, 

aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e as disposições do Direito Privado. 

PARÁGRAFO DEZOITO - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção 

de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 

Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA TREZE - DA RESCISÃO 

          Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 

78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório 

e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, 

fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 

valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 

      Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS 
DA CONTRATADA 

        Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do 

Pregão Eletrônico n° 55/2022 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, 

evento SEI nº XXXX. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - DO FORO 

        Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as 

questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e 

testemunhas abaixo: 

 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

 

 

Pelo TRE/AL                     

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 

                                           Presidente do TRE/AL 

 

Pela Empresa                           

 

 

Representante da empresa 

Edital do pregão eletrônico nº 55/2022 (1096590)         SEI 0004366-12.2022.6.02.8000 / pg. 164



30/06/22, 15:07 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 30/06/2022 15:07:37 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00055/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0004366-12.2022 Menor Preço   

  

Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

296.820,00 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Aquisição de 02 (dois) veículos automotores de passeio, tipo sedan, conforme especificações e condições assentadas no 
edital e seus anexos.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Ordenador de Despesas/ Pres

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
01/07/2022

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações 

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2022NE999999

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 01/07/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Av. Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

M i í i /UF DDD T l f R l F
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00055/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 449433 - Veículo Transporte Pessoal
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Veículo Transporte Pessoal Tipo Câmbio: Automático , Potência Mínima: 150 CV, Capacidade Passageiro: 5 UN, Tipo: Sedan 
, Quantidade Portas: 4 UN, Capacidade Tanque Combustível: Mínimo 60 L, Combustível: Álcool / Gasolina

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
2 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 296.820,00

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 2

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

23/05/2022 292.780,00 TOYOTA 59.104.760/0001-91 TOYOTA DO BRASIL LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Extrato de termo Aditivo - Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, art. 25, caput;
Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada pelo
Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e homologada pelo
Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo Administrativo 6.839/2006 ,
convertido no PAe 0007218-48.2015.4.01.8000.. Processo Administrativo PAe 0004572-
02.2014.4.01.8000. Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa
33.90.39. Oitavo Termo Aditivo ao Credenciamento. Credenciado: Hospital Anchieta S/A.
Objeto: inclusão da Cláusula Quinta-A - Da Proteção dos Dados pelas Partes, em face da Lei
13.709/2018, e atualização das cláusulas do credenciamento 090/2008. Vigência desde
30/06/2022. Data da Assinatura 30/06/2022. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico
Maia Bezerra, Diretor-Geral e, pela empresa, Luís Márcio Araújo Ramos, Administrado do
Hospital Anchieta S/A.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Extrato de Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei
8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe
09/2014, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e
homologada pelo Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo
Administrativo 6.839/2006. Processo AdministrativoResponsável Legal PAe 0004639-
30.2015.4.01.8000. Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa
33.90.39. Apostila 15931863 ao Termo de Credenciamento 17/2009 da empresa Instituto
Taguatinguense de Odontologia S/C. Objeto: Alterar a Cláusula Oitava - Do Acréscimo e da
Supressão de Procedimentos/Especialidades. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico
Maia Bezerra, Diretor-Geral e pela empresa Dalton Marinho Vieira, Responsável Legal.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2022NE000292, emitida em 27/06/2022. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: ALIA COM. E SERVS. DE SINALIZAÇÃO LTDA. Objeto: Aquisição de troféus - Ata
n.º TRF2-ARP-2022/00024. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos
10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168413.
Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 5.253,50. Proc. nº TR F 2 - EO F -
2022/00002.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2022NE000286, emitida em 20/06/2022. Contratante: TRF- 2ª RG.
Contratada: Silvio Mancusi. Objeto: Renovação de assinatura anual do software 'Volare'
completo. Modalidade de Licitação: Art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168413. Elemento de despesa: 339039.
Valor total do empenho: R$ 15.970,68. Proc. nº TRF2-EOF-2022/00162.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 11/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
21/06/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para contração de empresa
especializada para o fornecimento de licenças do software Microsoft Visual Studio
Enterprise

ALEXANDRE RIBEIRO DE MORAES
Pregoeiro

(SIDEC - 30/06/2022) 090029-20901-2022NE000100

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - UASG 90029

Nº Processo: 0011117-53.2022.4. Objeto: Aquisição de servidores de
redes de diferentes perfis para o ambiente de tecnologia da Justiça Federal da
3ª Região.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, Bela Vista - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00020-2022. Entrega das Propostas:
a partir de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 14/07/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALEXANDRE RIBEIRO DE MORAES
Pregoeiro

(SIASGnet - 30/06/2022) 90029-20901-2022NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 207/2022. CONVENENTES: Tribunal
Regional Federal da 4ª Região e Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo.
OBJETO: Renovação da cessão do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações,
criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116
e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 01/07/2022 a 01/07/2027. P.A 11.1.000062598-0.
ASSINATURA: Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, em 09/03/2022.

DES. FEDERAL RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA
Presidente

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 1954-85.2022.4.05. Objeto: Registro de preços para contratação
de empresa especializada para fornecimento de água mineral, com e sem gás, em garrafas
plásticas com capacidade de 350 a 500ml, nos Gabinetes e no Refeitório dos
Desembargadores Federais do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens
Licitados: 4. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Edf.
Ministro Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou
https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00026-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/07/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será permitida a
subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de
divergência entre as especificações deste objeto descritas no Comprasgovernamentais e as
especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 30/06/2022) 90031-00001-2022NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 06/2022; Proc. SEI nº 0001237-96.2022.6.02.8000; PE nº 26/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 28/06/2022; Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de aparelhos
de utensílios domésticos - Frigobares e Micro-ondas, com a participação do Corpo de
Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão
Participante; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor
unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 26/2022, no site: www.tre-al.jus.br
- Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); LICICO M
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 33.671.275/0001-06, Item 01, Midea, Unidade, 25,
R$ 1.280,00, R$ 32.000,00.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022

Processo Administrativo SEI nº 0002299-74.2022.6.02.8000
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 28/06/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 35/2022, que tem por objeto a
aquisição de material permanente -escadas, conforme especificações descritas no Termo
de Referência, adjudicado à empresa ARGOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
42.262.411/0001-03, vencedora do item 02, pelo melhor lance no valor total de R$
2.322,40 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos); e autorizou a
contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no
Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 30 de junho de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004050-96.2022. Objeto: Registro de Preços de gêneros
alimentícios.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00053-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/07/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/06/2022) 70011-00001-2021NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004366-12.2022. Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos
automotores de passeio, tipo sedan, conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00055-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/07/2022
às 15h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/06/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0001096-77.2022. Objeto: Registro de Preço para contratação de
empresa especializada para confecção de paletes de madeira, para manuseio através de
paleteiras anuais (transpaletes) ou empilhadeiras, conforme especificações descritas no
edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00052-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/07/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/06/2022) 70011-00001-2021NE000032
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Informação Atualização do cache concluída com sucesso!

Informação Alterações salvas

Pregões 2022
por Alex Henrique Monte Nunes (https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/author/018392801767) — Última modificaçãohá poucos
segundos

Licitação Em Andamento

i

i

Número 32/2022
SEI  0002467-76.2022.6.02.8000

Data: 30/05/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição imediata de equipamentos material permanente – condicionadores de ar, para atender a demanda
ordinária de 2022, referente a todos os prédios que integram a Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 137.965,02.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_322022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=16/05/2022&jornal=530&pagina=195&totalArquivos=365)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=16/05/2022&jornal=530&pagina=195&totalArquivos=365)Pedido de Esclarecimento (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_322022_esclarecimento1.pdf) I
Resposta ao Pedido de Esclarecimento (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_322022_resposta1.pdf) I 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)

Número 35/2022
SEI  0002299-74.2022.6.02.8000

Data: 06/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – escadas, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 6.560,70
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_352022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=24/05/2022&jornal=530&pagina=1562&totalArquivos=1727)

Número 37/2022
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SEI  0003287-95.2022.6.02.8000

Data: 08/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Prestação continuada de serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de
Unidades de Serviço Técnico – USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -
TRE/ AL, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (  ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total: R$ 914.821,72
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=26/05/2022&jornal=530&pagina=163)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/05/2022&jornal=530&pagina=163)Pedido de
Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta.pdf) 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta3.pdf) 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)
Pedido de Esclarecimento IV (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento IV (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento V (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)Resposta ao
Pedido de Esclarecimento V (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento VI (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento VI (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
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(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento VII (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)Resposta ao
Pedido de Esclarecimento VII (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)

  

Número 41/2022
SEI  0006090-85.2021.6.02.8000

Data: 20/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de coletes personalizados para utilização nas Eleições 2022, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 8.899,80
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_412022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=06/06/2022&jornal=530&pagina=201&totalArquivos=377)

 

Número 42/2022
SEI  0004750-09.2021.6.02.8000

Data: 21/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de camisas personalizadas para utilização na véspera e no dia das Eleições 2022, conforme
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 98.041,24
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_422022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=06/06/2022&jornal=530&pagina=201&totalArquivos=377)

 

Número 43/2022
SEI  0002877-37.2022.6.02.8000

Data: 23/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica ou profissional para realização de serviço de manutenção corretiva, em 3 (três)
condicionadores de ar, tipo split cassete, localizados no edifício sede deste Tribunal, sem inclusão de peças, de acordo com
as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 7.600,00
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Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_432022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=07/06/2022&jornal=530&pagina=164&totalArquivos=328)

 

Número 44/2022
SEI  0006844-27.2021.6.02.8000

Data: 27/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de apoio à realização das eleições 2022, com
fornecimento de mão de obra, para atuação nas Zonas Eleitorais e no Galpão de Urnas (SPLOG) do TRE/AL, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 1.715.757,15
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_442022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/06/2022&jornal=530&pagina=186)

 

Número 45/2022
SEI  0004573-45.2021.6.02.8000

Data: 28/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 270.574,07
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/06/2022&jornal=530&pagina=186)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_resposta1.pdf)

 

Número 46/2022
SEI  0004046-59.2022.6.02.8000

Data: 30/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – água mineral natural, obtida de fontes naturais, envasada em
garrafões de 20 litros, sem gás, para atender à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na
manutenção de suas atividades, no exercício 2022/2023, conforme localidades discriminadas no Anexo I-A deste edital.
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Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 38.000,00
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_462022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/06/2022&jornal=530&pagina=165)

 

Número 47/2022
SEI  0004066-50.2022.6.02.8000

Data: 1º/07/2022 às 09:00:00 

Objeto:  Aquisição de material de consumo – material elétrico e eletrônico, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 8.254,20
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_472022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/06/2022&jornal=530&pagina=165)

Número 48/2022
SEI  0004955-38.2021.6.02.8000

Data: 07/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preço para aquisição de computadores para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos,
conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor unitário: Item 1: R$ 10.351,57; Item 2: R$ 849,68; Item 3: R$ 16.810,03; Item 4: R$ 5.078,60; Item 5: R$
5.778,01.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)
Impugnação ao Edital (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_impugnacao.pdf)
Resposta à Impugnação (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_respostaimpugnacao.pdf)

Número 49/2022
SEI  0006479-70.2021.6.02.8000

Data: 07/07/2022 às 15:00:00 

Objeto: Contratação de empresa do  ramo de transporte em veículo automotor com condutores munidos de regular
carteira  de motorista e telefone celular, com a finalidade de atender às necessidades de  transporte de agentes e
materiais da Justiça Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de execução das Eleições Gerais 2022
(etapas de vistoria dos locais de votação, preparação das urnas eletrônicas, seções eleitorais, coleta de mídias e apuração,
reparação e substituição de urnas), conforme  especificações e condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital. .
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Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 709.588,51.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)

Número 50/2022
SEI  0007418-50.2021.6.02.8000

Data: 07/07/2022 às 16:00:00 

Objeto: Contratação de  serviços de  impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2022,
conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 212.299,61.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_502022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)

Número 51/2022
SEI  0002031-54.2021.6.02.8000

Data: 08/07/2022 às 09:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva,
sem fornecimento de peças, em  empilhadeiras e transpaletes hidráulicos, de acordo com as especificações e
condições assentadas neste edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 38.880,00.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_512022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174&totalArquivos=349)

Número 52/2022
SEI  0001096-77.2022.6.02.8000

Data: 14/07/2022 às 14:00:00 

Objeto:  Registro de Preço para contratação de empresa especializada para confecção de paletes de madeira, para
manuseio através de paleteiras manuais (transpaletes) ou empilhadeiras, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 42.490,00.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_522022_edital.pdf)
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subjects=Preg%C3%A3o%20eletr%C3%B4nico)

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174&totalArquivos=349)

Número 53/2022
SEI  0004050-96.2022.6.02.8000

Data: 15/07/2022 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor unitário: Item 01 - R$ 13,04, Item 2 - R$ 65,61, Item 03 - R$ 11,62, Item 04 - R$ 9,70, Item 05 - R$ 28,21,
Item 06 - R$ 7,24, Item 07 - R$ 5,36.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_532022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174&totalArquivos=349)

Número 55/2022
SEI  0004366-12.2022.6.02.8000

Data: 14/07/2022 às 15:00:00 

Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos automotores de passeio, tipo sedan, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor unitário: R$ 296.820,00
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_552022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/07/2022&jornal=530&pagina=216&totalArquivos=412)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.
À PREG,
Para realização do certame.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 04/07/2022, 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
1098402 e o código CRC 514C99A7.

0004366-12.2022.6.02.8000 1098402v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 237/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0001649-61.2021.6.02.8000,

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI, Analista

Judiciário – Área Judiciária, JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO e SÉRGIO VILELA
MENEGAZ LIMA, Técnicos Judiciários - Área Administrativa, como pregoeiros do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas pelo período de 01 (um) ano.

§ 1º Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado
novo ato de designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os
presentes mandatos por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de
evitar a descontinuidade da realização dos pregões.

§ 2º Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada
a licitação ou mesmo para qualquer outro ato, os pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à
Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, a redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e
Patrimônio deste Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos pregoeiros, de forma alternada e
equitativa.

§ 4º Os pregoeiros poderão funcionar como membros da equipe de apoio.
Art. 2º O pregoeiro designado para conduzir a licitação, poderá solicitar,

justificativamente, ao titular da unidade de lotação respectiva, a indicação de servidor com conhecimento
técnico compatível com o objeto do certame, para ratificar a conformidade técnica do objeto licitado na
modalidade pregão eletrônico nos termos da legislação de regência.

Art. 3º Designar os servidores Carlos Antônio Vieira Costa e Luciana Wander de
Oliveira Melo, ambos Técnicos Judiciários, lotados na Secretaria de Administração, para atuarem como
membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º Fixar as seguintes determinações:
I - os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de banco de horas em períodos

simultâneos, desde que resguardada a permanência em efetivo exercício de, pelo menos, 01 (um) dos
pregoeiros designados no artigo 1º desta Portaria;

II - os membros da equipe de apoio deverão acordar entre si os períodos de férias ou
compensação de banco de horas, com o objetivo de evitar a ausência simultânea dos dois integrantes;

III - em decorrência do previsto no inciso I deste artigo, os afastamentos regulamentares
dos pregoeiros deverão ser comunicados à Seção de Licitações e Contratos com antecedência mínima de
30 (trinta) dias;

IV - na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão o pregoeiro e mais
quantos membros da equipe de apoio sejam necessários, a critério do respectivo pregoeiro;

V - o pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros da equipe de apoio para a
realização de determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a
convocação e a data marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia
imediata do servidor no referido prazo.

À
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Art. 5º Às designações de que trata esta Portaria aplica-se o disposto no art. 8º, § 5º, da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 6º Salvo determinação em contrário da Presidência do TRE-AL, os trabalhos dos
pregoeiros e dos membros da equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Art. 7º Fica revogada a Portaria Presidência nº 121/2022.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

Maceió, 30 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 31/05/2022, às
17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1077448 e o código
CRC DB731150.

0001649-61.2021.6.02.8000 1077448v7

Portaria pregoeiros (1105131)         SEI 0004366-12.2022.6.02.8000 / pg. 177



14/07/2022 15:02 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/1

Consulta Ata do Pregão

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 55/2022

 
Às 15:00 horas do dia 14 de julho de 2022, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022 para, em atendimento às disposições
contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 0004366-12.2022 , realizar os procedimentos relativos ao
Pregão nº 55/2022. Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos automotores de passeio, tipo sedan, conforme
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. Inicialmente, em conformidade com às disposições
contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada,
também, por caracterizar-se “licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: Veículo Transporte Pessoal
Descrição Complementar: Veículo Transporte Pessoal Tipo Câmbio: Automático , Potência Mínima: 150 CV,
Capacidade Passageiro: 5 UN, Tipo: Sedan , Quantidade Portas: 4 UN, Capacidade Tanque Combustível: Mínimo 60 L,
Combustível: Álcool / Gasolina
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 296.820,0000 Intervalo Mínimo Entre Lances: -
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA 
Equipe de Apoio

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

DESPACHO

Maceió, 14 de julho de 2022.
 
Sr. Secretário de Administração
 
Em conformidade com às disposições contidas no

Edital 55/2022, aquisição de 02 (dois) veículos automotores de
passeio, tipo sedan, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a
qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada,
também, por caracterizar-se “licitação deserta”, ATA
Pregão 55/2022 evento sei nº 1105376.

 
Respeitosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 14/07/2022, às 15:10, 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
1105380 e o código CRC 4EC730F9.

0004366-12.2022.6.02.8000 1105380v1
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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 julho de 2022.
À SEIC.
 
Senhora Chefe,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho PREG (doc. 1105380), informando sobre a "licitação
deserta" do Pregão Eletrônico nº 55/2022, para solicitar a
realização de uma nova pesquisa de preços, para estimar o
valor da aquisição de que trata o Termo de Referência SAPEV
(doc. 1067083), tendo em vista o lapso temporal da última
cotação realizada, evento 1067887.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Secretário de
Administração Substituto, em 14/07/2022, às 18:20, 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
1105772 e o código CRC 89249C83.

0004366-12.2022.6.02.8000 1105772v1

Despacho GSAD 1105772         SEI 0004366-12.2022.6.02.8000 / pg. 180



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

DESPACHO

Maceió, 14 de julho de 2022.
Digite aqui o conteúdo do documento ....
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 • PUBLIC 公開#

XLS R$ 115.190,00 R$ 101.556,04

XS R$ 103.690,00 R$ 91.417,77

XL R$ 93.190,00 R$ 82.161,28

XLS R$ 119.490,00 R$ 104.338,01

XS R$ 107.190,00 R$ 93.569,33

XL R$ 97.390,00 R$ 85.042,19

Altis Hybrid Premium R$ 188.990,00 R$ 167.699,00

Altis Hybrid R$ 179.390,00 R$ 159.183,00

GR-S R$ 176.590,00 R$ 156.697,00

Altis Premium R$ 176.290,00 R$ 156.432,00

XEI R$ 153.490,00 R$ 136.199,00

GLI R$ 147.090,00 R$ 130.521,00

XRX R$ 206.190,00 R$ 182.962,00

XRV R$ 198.290,00 R$ 175.954,00

GRS R$ 190.590,00 R$ 169.121,00

GRS Dualtone R$ 192.190,00 R$ 170.540,00

XRE R$ 172.190,00 R$ 152.794,00

XR R$ 158.780,00 R$ 140.894,00

SRX Cabine Dupla 4x4 R$ 325.490,00 R$ 252.099,24 R$ 254.556,70 R$ 315.011,40

SRV Cabine Dupla 4x4 R$ 290.690,00 R$ 224.989,98 R$ 227.241,10 R$ 281.331,80

GRS R$ 354.790,00 R$ 274.766,50 R$ 272.011,10 R$ 343.368,20

SR Cabine Dupla 4x4 R$ 273.090,00 R$ 211.153,48 R$ 213.191,40 R$ 264.298,40

Cabine dupla STD Power Pack 4x4 R$ 244.390,00 R$ 193.446,86 R$ 201.359,50 R$ 236.522,30

Cabine Simples 4x4 R$ 228.490,00 R$ 176.195,24 R$ 177.915,20 R$ 221.134,20

Chassi Cabine Simples 4x4 R$ 220.690,00 R$ 169.940,04 R$ 171.746,10 R$ 213.585,30

GRS R$ 440.090,00 R$ 391.595,58

Diamond R$ 430.690,00 R$ 383.231,56

SRX 7S R$ 390.790,00 R$ 347.728,24

SRX 5S R$ 384.190,00 R$ 341.855,21

 RAV4 Hybrid 2.5L HEV 4WD SX Connect AT R$ 314.890,00 R$ 277.201,66 2022 / 2022

Camry HV 2.5L HEV XLE Hybrid CVT R$ 331.790,00 R$ 294.278,00 2022 / 2023

CVT

SW4 AT 2022 / 2022DSL

HILUX DSL

AT

2022 / 2022

MT

COROLLA 

CROSS

Hydrid Hybrid Transaxle (CVT)

2022 / 2023

2.0L

CVT 2022 / 2023

COROLLA

Hybrid Hybrid Transaxle (CVT)

2022 / 2023
2.0L Direct Shift 

(CVT)

1.5L

TOYOTA DO BRASIL - PREÇOS PÚBLICOS JULHO/2022

O Preço público sugerido pode variar de acordo com a tributação e alíquotas específicas de cada Estado. Preço do veículo sugerido ao público em reais (R$) para pintura sólida, à vista e com frete incluso. Pinturas metálica e perolizada disponíveis com custo adicional. Preço 

sujeito a alteração sem aviso prévio, prevalecendo o que estiver em vigor na data do faturamento do veículo. Concessionárias no estado de Espírito Santo são responsáveis pelo recolhimento do ICMS/ST, consulta dos valores para esse estado vide preços na coluna 

"NACIONAL" na tabela abaixo.

MODELO VERSÃO NACIONAL ZONA FRANCA MACAPÁ
AMAZÔNIA 

OCIDENTAL
ANO / MODELO

YARIS 

HATCHBACK 
2022 / 2023

YARIS 

SEDAN

Direct Shift 

(CVT)

1.5L







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

DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2022.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de 02 (dois)

veículos automotores de passeio, tipo sedan, conforme
especificações constantes de Termo de Referência - 1067083.

Retornam os autos para realização de nova
pesquisa de preços, após fracasso do |Pregão Eletrônio nº
55/2022 - Despacho GSAD (1105772).

Inicialmente, em virtude de ausência de
disponibilidade de apresentação de propostas de preço por
potenciais fornecedores, Despacho SEIC - 1063808,
elaboramos nosso orçamento estimativo tendo por base a
tabela de preços da Toyota do Brasil (Maio/2022), fabricante
do automóvel  Corolla 2.0L Dynamic Force, no valor unitário
de R$ 148.410,00 (cento e quarenta e oito mil quatrocentos e
dez reais).

Isto porque, conforme anunciado em Despacho
anterior (1063808), este automóvel, junto com o Jetta GLI 350
TSI 231cv, são os únicos no mercado que atendem às
especificações presentes do Termo de Referência,
apresentando, este último, especificações superiores às
demandadas, repercutindo em um valor superior ao automóvel
Corolla, em cerca de 46% por cento. Por esta razão, foi
excluído da estimativa de preço.

Em continuidade, conseguimos localizar propostas
vencedores de licitações de objetos semelhantes, mais
próximos ao objeto que se pretende adquirir, melhor
refletindo os preços cobrados pelo mercado, 1106642, com
valor unitário de R$ 190.160,83 (cento e noventa mil cento e
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sessenta reais e oitenta e três centavos) e total de R$
380.321,66 (trezentos e oitenta mil trezentos e vinte e um
reais e sessenta e seis centavos).

Por fim, ratificamos a sugestão, s.m.j, de realização
de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei nº 10.520/2002, regulamentada
pelo Decreto nº 10.024/2019.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 18/07/2022, às 20:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1106641 e o código CRC 375E55DE.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de ComprasSeção de Compras

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Relatório gerado no dia 17/07/2022 08:50:57  (IP: 2804:431:cfea:62fa:edfd:2e57:314e:615a)Relatório gerado no dia 17/07/2022 08:50:57  (IP: 2804:431:cfea:62fa:edfd:2e57:314e:615a)

Média dos Preços Obtidos: R$ 190.160,83Mediana dos Preços Obtidos: R$ 183.175,00

Relatório de Cotação: Automóvel Sedan

Pesquisa realizada entre 17/07/2022 08:18:51 e 17/07/2022 08:47:52Pesquisa realizada entre 17/07/2022 08:18:51 e 17/07/2022 08:47:52

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem 1: automóvel

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

6 / 6 1 R$ 190.160,83 (un) - R$ 190.160,83 R$ 190.160,83

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 NREF.MUN.DE RIO DOCE NºPregão:122022

UASG:985099

11/05/2022 R$ 157.000,00

2 MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA | Centrais Elétricas Brasileira S/A -

Eletrobrás | Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE

NºPregão:797542022

UASG:910809

06/04/2022 R$ 185.350,00

3 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral

do Acre

NºPregão:152022

UASG:70002

28/03/2022 R$ 192.815,00

4 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | CIA DE

DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO-BA

NºPregão:232021

UASG:195004

15/12/2021 R$ 181.000,00

5 PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral

do Paraná

NºPregão:592021

UASG:70019

08/12/2021 R$ 245.000,00

6 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA NºPregão:362021

UASG:925040

03/11/2021 R$ 179.800,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 190.160,83R$ 190.160,83

Valor Global:Valor Global:   R$ 190.160,83R$ 190.160,83

Detalhamento dos Itens

Relatório gerado no dia 17/07/2022 08:50:57 (IP: 2804:431:cfea:62fa:edfd:2e57:314e:615a)
Código Validação: QjS2abv4CyEFKf3FoopA%2fvwYAa%2fuORfbGSVfyy4mTcBQAYMq6d3ECx8d8ONyApgJKh1PJz7Zulg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=QjS2abv4CyEFKf3FoopA%252fvwYAa%252fuORfbGSVfyy4mTcBQAYMq6d3ECx8d8ONyApgJKh1PJz7Zulg%253d 1 / 4
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Item 1: automóvel

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 157.000,00R$ 157.000,00

Órgão:Órgão: NREF.MUN.DE RIO DOCE

Objeto:Objeto: Aquisição de veículos novos, com recursos de emenda parlamentar e recursos

próprios..

Descrição:Descrição: AutomóvelAutomóvel - Automóvel Modelo: Sedan , Quantidade Passageiro: 5 UN, Aplicação:

Condução Passageiros , Potência: Mínima De 120 CV, Quantidade Portas: 4 U

Data:Data: 11/05/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:122022 / UASG:985099

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

18.707.422/0001-67
* VENCEDOR *

MARKA VEICULOS E PECAS S/A R$ 157.000,00

Marca: Marca: GM/CHEVROLET                                                
Fabricante: Fabricante: GENERAL MOTORS DO BRASIL                                                
Modelo: Modelo: CRUZE SEDAN LTZ 1.4 TURBO 

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 185.350,00R$ 185.350,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA 

Centrais Elétricas Brasileira S/A - Eletrobrás 

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE

Objeto:Objeto: Aquisição de veículos tipo híbrido.

Descrição:Descrição: AutomóvelAutomóvel - Veículo zero km (sedan); híbrido; potência mínima 140cv; garantia

mínima de 2 anos; distância entre eixo no mínimo 2600mm; cor preta; cinco

lugares; quatro portas; câmbio automático; direção elétrica; ar-condicionado

digital; central multimídia; computador de bordo; alarme; banco de couro ou capa

de couro; películas na gradação permitida por lei; jogo de tapetes; freios ABS;

carregador de bateria do veículo; demais itens de acordo com estabelecido pelo

Contran. Ano de fabricação: ano corrente. Licenciado e Emplacado. Ressaltamos

que a Contratante não tem isenção de IPVA.O veículo deverá estar adequado à

circulação em meio urbano e autorizado acircular em todo o território nacional,

homologado como veículo automotor pelosórgãos públicos responsáveis

CatMat:CatMat: 150682150682 - AUTOMÓVEL

Data:Data: 06/04/2022 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:797542022 /

UASG:910809

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

05.471.879/0004-16
* VENCEDOR *

KASA MOTORS LTDA R$ 185.350,00

Marca: Marca: Toyota                                                
Fabricante: Fabricante: Toyota                                                
Modelo: Modelo: Corolla Altis Hybrid 

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 190.160,83 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 190.160,83 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 190.160,83

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade veículo zero km (sedan); híbrido; potência mínima 140cv; garantia mínima de 2 anos; distância entre eixo no mínimo 2600mm; cor 

preta; cinco lugares; quatro portas; câmbio automático; direção elétrica; ar-condicionado digital; central multimídia; computador de

bordo; alarme; banco de couro ou capa de couro; películas na gradação permitida por lei; jogo de tapetes; freios abs; carregador d

e bateria do veículo; demais itens de acordo com estabelecido pelo contran. ano de fabricação: ano corrente. licenciado e emplaca

do. ressaltamos que a contratante não tem isenção de ipva.o veículo deverá estar adequado à circulação em meio urbano e autori

zado acircular em todo o território nacional, homologado como veículo automotor pelosórgãos públicos responsáveis

Relatório gerado no dia 17/07/2022 08:50:57 (IP: 2804:431:cfea:62fa:edfd:2e57:314e:615a)
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Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 192.815,00R$ 192.815,00

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral do Acre

Objeto:Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Formação de Registro de Preços,

pelo prazo de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisições de veículos

automotores novos, zero-quilômetro, para compor a frota oficial do Tribunal

Regional Eleitoral do Acre, conforme as especificações contidas no Anexo I -

Termo de Referência que compõe este Edital.

Descrição:Descrição: AutomóvelAutomóvel - Tipo Motor: 1.6 L, Quantidade Portas: 4 UN, Tipo Combustível: Álcool

/ Gasolina, Potência: Mínima 101 CV, Modelo: Sedan, Cor: Preta,

CatMat:CatMat: 456359456359 - AUTOMÓVEL, TIPO MOTOR:1.6 L, QUANTIDADE PORTAS:4 UN, TIPO

COMBUSTÍVEL:ÁLCOOL / GASOLINA, POTÊNCIA:MÍNIMA 101 CV,

MODELO:SEDAN, COR:PRETA

Data:Data: 28/03/2022 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:152022 / UASG:70002

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 31/03/2022 12:39

Homologação:Homologação: 02/05/2022 16:56

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AC

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

63.605.653/0001-14
* VENCEDOR *

ACRE COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA R$ 192.815,00

Marca: Marca: TOYOTA                                                
Fabricante: Fabricante: Toyota do Brasil Ltda                                                
Modelo: Modelo: COROLLA ALTIS HYBRID 

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 181.000,00R$ 181.000,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO-BA

Objeto:Objeto: Fornecimento de veículos visando atender às necessidades da 2ª

Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia..

Descrição:Descrição: AutomóvelAutomóvel - VEÍCULO TIPO SEDAN Médio; zero km, fabricação/modelo ano 2021

ou superior, cor branca.

CatMat:CatMat: 150682150682 - AUTOMÓVEL

Data:Data: 15/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:232021 / UASG:195004

Lote/Item:Lote/Item: /9

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 20/12/2021 17:53

Homologação:Homologação: 27/12/2021 08:59

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 5

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: BA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

03.746.944/0001-09
* VENCEDOR *

POTTENCIAL VEICULOS ESPECIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI R$ 181.000,00

Marca: Marca: NOVO KIA CERATO 2.0                                                
Fabricante: Fabricante: KIA                                                
Modelo: Modelo: NOVO KIA CERATO 2.0 

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 245.000,00R$ 245.000,00

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Objeto:Objeto: Aquisição de veículo 100% elétrico..

Data:Data: 08/12/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:592021 / UASG:70019

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: AutomóvelAutomóvel - Automóvel Modelo: Sedan , Quantidade Passageiro: 5 UN,

Capacidade Porta-Mala: 430 L, Cor: Metálica , Características Adicionais: Ar

Condicionado, Direção Hidráulica , Potência: Mínima 140 CV, Quantidade Portas:

4 UN, Tipo Combustível: Bi-Combustível , Tipo Motor: 1.6 L,

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 08/12/2021 15:27

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

29.127.216/0001-02
* VENCEDOR *

AF EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 245.000,00

Marca: Marca: JAC MOTORS                                                
Fabricante: Fabricante: JAC MOTORS                                                
Modelo: Modelo: JAC E-JS1 

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 179.800,00R$ 179.800,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objeto:Objeto: Formação de Registro de Preços para aquisição de veículos automotores

(caminhonete, hatch e sedan), para atender às necessidades do Ministério

Público do Estado de Rondônia.

Descrição:Descrição: AutomóvelAutomóvel - Veículo automotor leve sedan tipo híbrido 0 (zero) km, ano e modelo

2021 ou superior, conforme especificações e exigências previstas no Edital e no

Termo de Referência.

CatMat:CatMat: 150682150682 - AUTOMÓVEL

Data:Data: 03/11/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:362021 / UASG:925040

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 05/11/2021 08:03

Homologação:Homologação: 05/11/2021 14:06

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

04.996.600/0001-02
* VENCEDOR *

NISSEY MOTORS LTDA R$ 179.800,00

Marca: Marca: TOYOTA                                                
Fabricante: Fabricante: TOYOTA                                                
Modelo: Modelo: COROLLA ALTIS HIBRIDO 1.8/AT 

Relatório gerado no dia 17/07/2022 08:50:57 (IP: 2804:431:cfea:62fa:edfd:2e57:314e:615a)
Código Validação: QjS2abv4CyEFKf3FoopA%2fvwYAa%2fuORfbGSVfyy4mTcBQAYMq6d3ECx8d8ONyApgJKh1PJz7Zulg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=QjS2abv4CyEFKf3FoopA%252fvwYAa%252fuORfbGSVfyy4mTcBQAYMq6d3ECx8d8ONyApgJKh1PJz7Zulg%253d 4 / 4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2022.
À SLC, 
Para ajustes no edital.
Concomitantemente, à COFIN para ajustes na

reserva de crédito em razão da nova estimativa
apresentada pela SEIC.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 19/07/2022, às 15:33, 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
1107885 e o código CRC 29449420.

0004366-12.2022.6.02.8000 1107885v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(1107885).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/07/2022, 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
1107896 e o código CRC 2C423B3E.

0004366-12.2022.6.02.8000 1107896v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Vieram os autos para reforço da reserva de crédito

(PE 153 - 1088730), a fim de atender à nova estimativa de
preços no valor de R$ 380.321,66, sendo necessário um
complemento de R$ 83.501,66.

 
No crédito disponível há R$ 3.180,00 para veículos,

sobra esta do valor pedido em créditos adicionais, e R$
30.000,00 referentes à aquisição de software da SRACF da
programação de gestão por competência, que não será
executada neste exercício.

 
Entretanto, ainda que utilizemos os recursos acima

apontados faltarão R$ 50.321,66 que deverão ser remanejados
da SEPAT e/ou COINF, conforme planilha abaixo.

 
Já quanto aos valores pré-empenhados de

investimento temos a seguinte situação (incluso na planilha o
PE 153).

 
Diante do exposto, s.m.j., sugerimos que os autos

sejam enviados à SAD para negociar com as unidades o
remanejamento necessário ou, na impossibilidade de cessão
de créditos, para que seja reavaliado o levantamento de
preços considerando um teto a ser definido.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 19/07/2022, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1108007 e o código CRC AF8D8FE0.

0004366-12.2022.6.02.8000 1108007v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2022 

Minuta 

 

PROCESSO Nº 0004366-12.2022.6.02.8000 

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  

Modo de Disputa: Aberto e Fechado 

Data: xx de xxxxx de 2022 

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

Horário de Abertura: xxh 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 

Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 

licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 

aquisição de 02 (dois) veículos automotores de passeio, tipo sedan, tudo de acordo com 

requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 

de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

e com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 

14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas 

pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 

123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 

18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial 

da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 

Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 

1- DO OBJETO 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a aquisição de 02 (dois) 

veículos automotores de passeio, tipo sedan, conforme especificações e condições 

assentadas neste edital e seus anexos.  

2 – DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA 

2.1. Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 

a contar da assinatura do contrato.  
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2.2. Os veículos automotores devem ter garantia de fábrica (assistência técnica) 

mínima de 03 (três) anos, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

2.3. A Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a manter o 

atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na 

utilização dos equipamentos e acessórios. 

2.4. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante manutenção 

corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos 

fabricantes, durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter o veículo em 

perfeitas condições de uso; 

2.5. Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se destina este 

edital, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação apresentados pelos 

veículos, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e correções 

necessárias ao perfeito funcionamento do veículo. 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 

objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à 

linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

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

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da 

Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e 

para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

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

de dissolução ou liquidação; 
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f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com 

o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

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

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

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

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

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e 

no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento 

de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.  

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua 

forma eletrônica. 

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

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 

lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída 

a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros. 

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, 

proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 

dados constantes dos sistemas. 

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

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
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5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão.  

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

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor dos veículos novos ofertados; 

b) Marca/modelo; 

c) Fabricante;  

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I; 

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

Contratada. 

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

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros 

que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
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6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 
públicas. 

6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

LANCES.  

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

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 

neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 

técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados 

do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 
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7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 

três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema 

os respectivos lances.  

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez 

por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

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

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de 

lance fechado atender às exigências de habilitação. 

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

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
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7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

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

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais 

(não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de 

disputa aberto e fechado. 

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

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, 

assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico  (novo valor) (1108069)         SEI 0004366-12.2022.6.02.8000 / pg. 203



 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

9 

 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 

do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 

26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob 

pena de desclassificação.  

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou 

que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado é de R$ 380.321,66 

(trezentos e oitenta mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), 

que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 

negociar em busca de preços inferiores. 

8.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 

que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 

exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas 

ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão 

pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no 

mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em 

ata. 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 

(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.  
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8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, 

e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 

pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 

vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, 

agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado 

para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Deverá, ainda, ser encaminhada, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 

quando solicitado pelo Pregoeiro, Declaração de que a Licitante se compromete 

com a Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências impostas pela IN 

01/2010, no modelo do Anexo III. 

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará 

o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto 

à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da 

União(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
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9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação 

à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá 

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia 

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações 

constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão 

pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a 

respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão (ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 

houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
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9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com 

diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, 

quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da   

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com      

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores; 

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

g) decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro  

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

(FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao               

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do      

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 

deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual 

que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos 

na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
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9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os   

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de   

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico 

e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante          

vencedor, para fins de pagamento; 

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

d) conter o preço total dos veículos novos ofertados. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção 

à Contratada, se for o caso. 

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei 

nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos 

e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza 

o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou 

que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for 

o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando 
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contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 

próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não 

o recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada 

a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 

os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 

lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com 

os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 

discriminado no item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 

contados da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
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15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 

mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 

prazos de execução em conformidade com este edital.  
 

15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 

adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 

 

15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da 

empresa vencedora do certame. 

 

15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 15.2, 

implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 

inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da 

obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 

 

15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 

condições de habilitação. 

 

15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota 

de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 

contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, 

para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis. 

 

15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 

fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por 

igual período. 

 

15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 

instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 

16.1. Os veículos deverão ser entregues no Edifício-Sede do TRE/AL, situado na 

Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió-AL, no horário de expediente 

normal deste Tribunal, à Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias a partir do recebimento da Nota de Empenho. 

16.2. O recebimento dos bens, objeto deste pregão, dar-se-á em conformidade com 

os artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993, modificada pela Lei nº 8.883/1994, se dará 

da seguinte forma: 

16.2.1. Provisoriamente, após efetuada a entrega e a realização de vistoria, 

mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório; 
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16.2.1.1. A vistoria consistirá em verificar a adequação do objeto contratado 

com as especificações constantes do presente edital e seus Anexos; e 

16.2.2. Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento 

provisório, após a verificação de qualidade, quantidade e especificações de 

cada veículo e consequente aceitação, mediante emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo. 

16.3. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 

aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as normas de 

proteção ao consumidor. 

16.4. Após o recebimento definitivo, o veículo deverá ser tombado pela 

Coordenadoria de Material e Patrimônio. 

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 

no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital 

e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, 

o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 

sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 

autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o 

direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura 

causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
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17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 

contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 

juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 

pagamentos a serem efetuados. 

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 

aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 

casos a seguir: 

a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, aplicável até o 

5º(quinto) dia de atraso, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na 

regularização de vício não justificado ou de justificativa não aceita pela 

Administração, calculado sobre o valor total da nota de empenho; 

b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, 

em virtude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05 (cinco) dias 

na entrega do objeto ou não regularização de vício não justificado ou de justificativa 

não aceita pela Administração. 

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de   

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública. 

17.5. As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 

com as demais. 

17.6. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 

caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 

CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor 

da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 

atraso. 

17.8. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 

descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 

judicialmente. 

17.9. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 

competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade 

e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de 

circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

17.10. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 

a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
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devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 

acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 

superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 

altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua 

execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

17.11. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 

Lei nº 8.666/1993. 

17.12. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 

dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 

importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os 

arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% 

(meio por cento) ao mês. 

17.13. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 

imposta ao licitante contratado. 

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

17.14. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 

multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 

prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

17.14.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 

será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

17.15. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 

contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 

normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, 

aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral 

dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

17.16. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 

advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 

Diário Oficial da União. 

18 - DO PAGAMENTO  

18.1. O pagamento será efetuado após a entrega dos veículos, mediante depósito 

bancário na conta-corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a 

contar da apresentação da nota fiscal/fatura referente ao fornecimento do bem, 

devidamente atestada pela Comissão de Recebimento e mediante a apresentação 

da seguinte documentação em vigor:  
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a) Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social – CND;  

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

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais 

e à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal. 

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

eventualmente aplicadas. 

18.3. A apresentação de nota fiscal com incorreções ou desacompanhada da 

documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para 

regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 

reapresentação. 

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

de notas fiscais. 

18.5. O preço contratado será fixo e irreajustável. 

18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

18.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reterá, na fonte, sobre os 

pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução 

Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modificada pela Instrução Normativa SRF 

nº 539, de 25/04/2005, e pela Instrução Normativa SRF nº 706/2007. 

18.8. Não haverá a retenção acima, caso a Contratada seja optante pelo Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 

123/2006, mediante comprovação da opção, ou se encontre em uma das situações 

elencadas no art. 3º da Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e suas alterações 

posteriores. 

18.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 

encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a 

data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 

tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x 

VP, Onde: 

EM = Encargos Moratórios; 

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

pagamento; 

VP = Valor da Parcela a ser paga; 
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I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim 

apurado I = (TX/100)/365;      I=(6/100)/365;     

I=0,0001644 TX = Percentual de Taxa Anual = 6%. 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 

recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 

2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 

167674, Natureza da Despesa n° 339045 (Material Permanente). 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

21.1. São obrigações do Contratante: 

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução para o 

fornecimento dos objetos deste Edital; 

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto 

do contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e 

prazo estabelecidas neste Edital.  

22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

22.1. São obrigações da contratada: 

a) Fornecer os veículos novos, cotados em estrita conformidade com as 

especificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas 

retificações, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições 

estabelecidas; 

b) Entregar os veículos objeto deste Edital de Licitação na sede do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) no prazo estipulado e pelo preço constante 

em sua proposta, devidamente emplacado; 

c) Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças, durante o período 

de garantia, respeitando o prazo máximo de 03 (três) dias, contados a partir da 

comunicação do defeito apresentado, para a conclusão dos reparos, por 

intermédio da rede autorizada ou credenciada do fabricante, de acordo com as 

normas específicas, sem qualquer ônus adicional para o TRE/AL; 

d) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento 

dos técnicos, socorro mecânico, reboque, enquanto perdurar a vigência da 
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garantia oferecida pela Contratada, de acordo com o manual de garantia do 

fabricante; 

e) Disponibilizar todas as peças de reposição, originais ou genuínas, 

necessárias à manutenção dos veículos; 

f) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega do 

bem, inclusive durante a execução de serviço(s) de manutenção em garantia; 

g) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade comas 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

h) Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta ou 

indiretamente à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a 

terceiros, por sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por 

ventura efetuado pelo Contratante; 

i) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do Contrato, inclusive com pessoal utilizado na execução 

dos serviços, que não terá qualquer vínculo empregatício com a Contratante; 

j) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os 

seus empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto às leis 

trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o 

exercício das atividades;  

k) Manter um representante em contato direto e constante com o Contratante, 

durante a execução do contrato, bem como indicar o responsável para 

acionamento referente aos Termos de Garantia; 

23 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

23.1. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, nos 

termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de 

Declaração, reconhecida em cartório, no ato da assinatura do contrato.  

23.2. Todo o material e tecnologia deverão ser ambientalmente sustentáveis, 

atendendo a IN no 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º, 

exceto aquele em que não se aplica a referida instrução. 

23.3. A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº 

362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº 416, de 30 de setembro 
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de 2009; em como da Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de 2003, 

para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos 

impactos ambientais específicos. 

23.4. A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 

segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços. 

23.5. A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas 

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos. 

23.6. A CONTRATADA deverá atender às disposições da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010, as quais devem ser aplicadas no 

momento da execução dos serviços, para que seja assegurada a viabilidade 

técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental.  

24 - DA FISCALIZAÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO. 

24.1. A fiscalização da contratação oriunda deste Pregão ficará a cargo da 

Comissão de Recebimento designada pela Administração do TRE/AL. 

24.2. São atribuições da Comissão de Recebimento: 

a) Verificar os produtos objetivando garantir sua qualidade e 

conformidade com este Edital e seus anexos; 

b) Manter organizado e atualizado um sistema de controle sobre o 

fornecimento realizado, acompanhando toda a regularização dos veículos 

adquiridos; 

c) Emitir o Termo de Recebimento Provisório e Definitivo, conforme 

consta no item 9 “Do Local e do Recebimento dos Veículos” do Anexo I 

deste Edital; 

d) Atestar e encaminhar a nota fiscal à Seção de Administração de 

Prédios e Veículos – SAPEV; e 

e) Encaminhar, após o recebimento definitivo, o veículo à 

Coordenadoria de Material e Patrimônio para as devidas providências. 

24.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante, não 

eximirá a Contratada da total responsabilidade quanto ao cumprimento das 

obrigações pactuadas entre as partes. 

25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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25.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e 

sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 

classificação. 

25.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

25.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 

da contratação.  

25.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 

licitatório. 

25.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente na Administração. 

25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

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

25.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 

Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e 

Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 

        10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 

Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico  (novo valor) (1108069)         SEI 0004366-12.2022.6.02.8000 / pg. 221



 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

27 

 

retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 

www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

ANEXO III - Declaração de que o licitante se compromete com a 
Sustentabilidade Ambiental;  
ANEXO IV – Minuta de Contrato. 
 

25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 

Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas 

desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 

 

Maceió/AL, xx de xxxxx de 2022. 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 

Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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          ANEXO I 

          TERMO DE REFERÊNCIA 

 

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

2 – Justificativa 

2.1. As aquisições visam a atender as necessidades constantes de 
deslocamentos, com veículos que proporcionem maior segurança e conforto 
aos passageiros. Ressaltamos, ainda, que o TRE-AL possui veículos que, com 
o longo tempo de uso e o desgaste natural dos mesmo, acabam gerando 
gastos elevados com combustível e manutenção em relação ao período 
inicial de uso. 

2.2. A pretendida aquisição amolda-se ao que prescreve o art. 7º, da 
Resolução CNJ nº 83/2009, que dispõe sobre a aquisição, locação e uso de 
veículos no âmbito do Poder Judiciário, bem como ao que preconiza o art. 7º 
da Instrução Normativa nº 06/2013 - TRE/AL, que estabelece normas e 
procedimentos para a coordenação, execução e controle das atividades 
relativas ao transportes de servidores e materiais, para a guarda, 
manutenção e conservação da frota oficial de veículos. 

3 – Quantidade e 
Especificações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DO TIPO SEDAN, ZERO KM, 
NOVOS, COR PRETA, ANO/MODELO 2022/2023 

3.2 ESPECIFICAÇÕES GERAIS; 

VEÍCULO TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 (CINCO) 
PASSAGEIROS; 04 (QUATRO) PORTAS; ANO/MOD 2022/2022; MOTORIZAÇÃO 
MÍNIMA DE 2.0; DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA; CAMBIO AUTOMÁTICO, 
MÍNIMO DE 06 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) RÉ; COMBUSTIVEL: 
GASOLINA OU FLEX; POTÊNCIA MÍNIMA DE 150CV; AR 
CONDICIONADO; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIRO E TRASEIRO; TRAVAS 
ELÉTRICAS; TAPETE DE BORRACHA; PROTETOR DE CÁRTER; KIT MULTIMÍDIA 
COMPLETO COM ALTO FALANTES NAS PORTAS; BANCO DE COURO NA COR 
PRETA;  AIRBAGs; COM GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRES) ANOS. 
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4 – Valor estimado 
da aquisição 

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

5 – Prazo de 
entrega 

 Prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura do contrato. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 - Pagamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

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

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

do veículo 

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

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

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

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

 

 8 - 
Recursos Orçamentár

ios 

  

 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas para o exercício de 2022. 

 

9 – Do local e do 
recebimento do 

Veículo 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

10 – Unidade 
Fiscalizadora 

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

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

 

11 – Das 

Atribuições da 
Comissão de 
Recebimento 

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

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

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

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

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

 

 

 
 

12 – Obrigações da 
Contratada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 – Obrigações do       
Contratante 

13.1 - Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução para o 
fornecimento do objeto do contrato; 
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13.2 - Atestar a execução dos objetos do contrato por meio do Gestor do 
contrato, conforme previsão contratual; 

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

14– Sustentabilidade 

14.1. A Licitante deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental, 
nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação 
de Declaração, reconhecida em cartório, quando solicitado. 

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

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

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

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

 

 

Maceió/AL, 17 de maio de 2022. 

Fernando Antônio Pimentel de Barros 

               Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV       
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ANEXO II 

     PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 

Banco  
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Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

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

 

                                       DECLARAÇÃO 

_________________________(EMPRESA), CNPJ nº ___________,  através de seu representante 

___________________________ (nome) , portador do CPF nº _____________ e do RG nº 

______________________, declara que se compromete com a Sustentabilidade Ambiental, 

nos termos das exigências impostas pela IN 01/2010 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. 

____________(lugar), _____ de ____________ de 2022. 

___________________________________________ 

Representante da licitante 
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                 ANEXO IV 

Contrato nº XX/2022 

Processo nº 0004366-12.2022.6.02.8000 

MINUTA 

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

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado seu Presidente, 
Desembargador 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 __________, situada à 
_______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da C.I nº __________, 
inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua _______________, resolvem 
celebrar o presente contrato de fornecimento de veículos, com fulcro na Lei Federal n° 
10.520/02, no Decreto nº º 10.024/2019 e no Edital do Pregão Eletrônico n° xx/2022, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 

10.520/02 e 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 

14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), ficando os contratantes 

inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito 

público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 

Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site  www.tre-al.gov.br . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O presente contrato tem como objeto o fornecimento de veículos que 
integrarão a frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo conforme Edital do 

Pregão nº xx/2022 e seus anexos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os veículos deverão ser entregues no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, a contar do recebimento da nota de empenho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os veículos automotores devem ter garantia de fábrica 

(assistência técnica) mínima de 03 (três) anos, contados a partir da emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a 

manter o atendimento em rede autorizada para solução de eventuais problemas na 

utilização dos equipamentos e acessórios. 

PARÁGRAFO QUARTO - O serviço de Assistência Técnica deverá ser prestado mediante 

manutenção corretiva, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas dos 

fabricantes, durante o prazo de garantia, com a finalidade de manter o veículo em 

perfeitas condições de uso. 

PARÁGRAFO QUINTO - Entende-se por manutenção corretiva, para os fins a que se 

destina este edital, aquela destinada a remover os defeitos de fabricação apresentados 

pelos veículos, compreendendo substituições de peças, ajustes, reparos e correções 

necessárias ao perfeito funcionamento do veículo. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 

despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, 

como tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e 

outras. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado após a entrega dos veículos, mediante 
depósito bancário na conta-corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

a contar da apresentação da nota fiscal/fatura referente ao fornecimento do bem, 

devidamente atestada pela Comissão de Recebimento e mediante a apresentação da 

seguinte documentação em vigor:  

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

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

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 

Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 

penalidades eventualmente aplicadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A apresentação de nota fiscal com incorreções ou 

desacompanhada da documentação requerida acima implicará na sua devolução à 

CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da 

data de sua reapresentação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de 

emissão de notas fiscais. 

PARÁGRAFO QUARTO - O preço contratado será fixo e irreajustável. 

PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

PARÁGRAFO SEXTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reterá, na fonte, sobre os 

pagamentos efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa 

SRF nº 480, de 15/12/2004, modificada pela Instrução Normativa SRF nº 539, de 

25/04/2005, e pela Instrução Normativa SRF nº 706/2007. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Não haverá a retenção acima, caso a Contratada seja optante pelo 

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 

123/2006, mediante comprovação da opção, ou se encontre em uma das situações 

elencadas no art. 3º da Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e suas alterações 

posteriores. 

PARÁGRAFO OITAVO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 

de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 

do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 

a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios; 

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

VP = Valor da Parcela a ser paga; 

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

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

TX = Percentual de Taxa Anual = 6%. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

    A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 

por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias 

e/ou convenientes. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 

2022, relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 339045 (Material 

Permanente), compromissadas pela Nota de Empenho nº XX, de XX de XXXX de 2022, no 

valor de R$ XX (XXXX). 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer os veículos novos, cotados em estrita conformidade com as 

especificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, 

cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas; 

b) Entregar os veículos objeto deste Edital de Licitação na sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) no prazo estipulado e pelo preço constante em sua 

proposta, devidamente emplacado; 

c) Prestar assistência técnica, com fornecimento de peças, durante o período de 

garantia, respeitando o prazo máximo de 03 (três) dias, contados a partir da 

comunicação do defeito apresentado, para a conclusão dos reparos, por intermédio da 

rede autorizada ou credenciada do fabricante, de acordo com as normas específicas, 

sem qualquer ônus adicional para o TRE/AL; 

d) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 

das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos, socorro 

mecânico, reboque, enquanto perdurar a vigência da garantia oferecida pela 

Contratada, de acordo com o manual de garantia do fabricante; 

e) Disponibilizar todas as peças de reposição, originais ou genuínas, necessárias à 

manutenção dos veículos; 
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f) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega do bem, 

inclusive durante a execução de serviço(s) de manutenção em garantia; 

g) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

h) Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente à 

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, por sua culpa 

ou dolo durante a execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por ventura efetuado pelo 

Contratante; 

i) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do Contrato, inclusive com pessoal utilizado na execução dos 

serviços, que não terá qualquer vínculo empregatício com a Contratante; 

j) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus 

empregados ou prepostos quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e 

previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das 

atividades;  

k) Manter um representante em contato direto e constante com o Contratante, 

durante a execução do contrato, bem como indicar o responsável para acionamento 

referente aos Termos de Garantia; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 

ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços 

objeto do presente contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 

vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 

total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 

contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 

ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 

cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da 

Resolução 09/2005-CNJ.   
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução para o fornecimento 

dos objetos do Edital do PE nº xx/2022; 

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto do 

contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas neste Edital. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  

              O prazo de vigência terá início a partir da data da assinatura deste 
instrumento e fim no dia 31 de dezembro de 2022, com eficácia legal após a publicação 
do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
CLÁUSULA ONZE – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

           Os veículos deverão ser entregues no Edifício-Sede do TRE/AL, situado na 

Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió-AL, no horário de expediente normal 

deste Tribunal, à Comissão de Recebimento, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a 

partir do recebimento da Nota de Empenho. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento dos bens, objeto deste pregão, dar-se-á em 

conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993, modificada pela Lei nº 

8.883/1994, se dará da seguinte forma: 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Provisoriamente, após efetuada a entrega e a realização de 

vistoria, mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A vistoria consistirá em verificar a adequação do objeto 

contratado com as especificações constantes do presente edital e seus Anexos; e 

PARÁGRAFO QUARTO - Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis a contar do 

recebimento provisório, após a verificação de qualidade, quantidade e especificações de 

cada veículo e consequente aceitação, mediante emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder 

pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as normas 

de proteção ao consumidor. 
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PARÁGRAFO SEXTO - Após o recebimento definitivo, o veículo deverá ser tombado pela 

Coordenadoria de Material e Patrimônio. 

 
CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 

sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 

autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 

ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 

Administração e das cabíveis cominações legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 

licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao contratado 

juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 

serem efetuados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 

sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade 

dos casos a seguir: 
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a) multa de mora de 0,5% (cinco centésimos por cento) ao dia, aplicável até o 

5º(quinto) dia de atraso, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na 

regularização de vício não justificado ou de justificativa não aceita pela Administração, 

calculado sobre o valor total do contrato; 

b) multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral da nota de empenho, em 

virtude de inexecução total, bem como havendo atraso superior a 05 (cinco) dias na 

entrega do objeto ou não regularização de vício não justificado ou de justificativa não 

aceita pela Administração; 

PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

PARÁGRAFO QUINTO - As sanções previstas neste contrato poderão ser impostas 

cumulativamente com as demais. 

PARÁGRAFO SEXTO - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 

circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas 

pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, 

o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 

atraso. 

PARÁGRAFO OITAVO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 

administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 

cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO NONO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 

competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 

prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 

fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

PARÁGRAFO DEZ - O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 

entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 

comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 

de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 

imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições 

do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

Administração.  

PARÁGRAFO ONZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 

109 da Lei nº 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO DOZE - Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 

dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 

importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 

86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 

cento) ao mês. 

PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 

penalidade imposta ao contratado. 

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

PARÁGRAFO QUINZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 

pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 

prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

PARÁGRAFO DEZESSEIS - A data a ser utilizada como referência para a atualização do 

débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da 

Justiça Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO DEZESSETE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre 

as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 

normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, 

aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 

Contratos e as disposições do Direito Privado. 

PARÁGRAFO DEZOITO - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção 

de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 

Oficial da União. 

CLÁUSULA TREZE - DA RESCISÃO 

          Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 

78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, 

fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 

valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 

      Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS 
DA CONTRATADA 

        Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital do 

Pregão Eletrônico n° xx/2022 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, 

evento SEI nº XXXX. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - DO FORO 

        Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as 

questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 

lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas 

abaixo: 

 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

 

 

Pelo TRE/AL                     

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
                                           Presidente do TRE/AL 

 

Pela Empresa                           

 

 

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

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2022.
À SAD,
Com minuta ajustada quanto ao valor  máximo para

a aquisição, para que após providência relativa à reserva de
crédito, os autos sejam evoluidos para análise.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 19/07/2022, às 17:40, 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
1108090 e o código CRC 38268296.

0004366-12.2022.6.02.8000 1108090v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2022.
À COMAP,
Sra. Coordenadora,
Diante do despacho SGO (1108007), encaminho os

autos eletrônicos para avaliar as possibilidades apontadas
pela unidade orçamentária, notadamente quanto à
possibilidade de remanejamento de verbas da própria unidade.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Secretário de
Administração, em 19/07/2022, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1108171 e o código CRC FE140A65.

0004366-12.2022.6.02.8000 1108171v1
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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 julho de 2022.

À SEPAT

Para avaliar as possibilidades apontadas pela unidade orçamentária, notadamente
quanto à possibilidade de remanejamento de verbas da SEPAT, conforme Despacho
SGO 1108007.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 20/07/2022, 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
1108419 e o código CRC 17B8F175.

0004366-12.2022.6.02.8000 1108419v1
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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 julho de 2022.
À COMAP
Prezada Coordenadora.
 
Cumpre-nos informar que, para responder ao

pedido de um possível remanejamento pela COFIN,
analisamos a planilha da SGO (1108007) e elaboramos a
nossa, conforme descrita abaixo:

PI  
MOVEIS 17.590,17
OUTROS EQUIPAMENTOS 44.995,47
SALDO em 20/07/2022 62.585,64
 
SEI 0003741-12 (aquisição de 9 armários) 5.746,00
SEI 0004246-03 (aquisição de 40 poltronas) (*) 43.980,00
SEI 0007606-43 (aquisição de 25 ventiladores) (**) 6.191,95
Previsão de investimento 55.917,95
SALDO DA UNIDADE 6.667,69

* ARP vence em fevereiro de 2023, razão pela qual
devemos pedir ainda esse ano, face a possibilidade de ausência de
orçamento disponível nos dois primeiros meses do ano.

** valor baseado na planilha SEIC, posto que o pregão
ainda não foi realizado.

 
Estes processos terão suas Ordens de Fornecimento

encaminhadas em setembro, para que possamos administrar nosso
estoque no galpão. Após a distribuição dos bens recém adquiridos,
faremos esses novos pedidos, com tempo hábil para receber e
concluir os processos de pagamento.

 
No entanto, cabe à Administração desta Casa, avaliar a

prioridade dessa aquisições, de sorte que não fazemos óbice à

Despacho SEPAT 1108795         SEI 0004366-12.2022.6.02.8000 / pg. 246



quaisquer alterações nessa programação.
 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 20/07/2022, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1108795 e o código CRC 2BD497A9.

0004366-12.2022.6.02.8000 1108795v1
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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 julho de 2022.
À SAD,
Para deliberação quanto ao eventual

remanejamento, em face das ponderações da SEPAT 
constantes no evento SEI 1108795, restando ainda eventual
negociação com a COINF.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 20/07/2022, 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
1108933 e o código CRC 9FC69396.

0004366-12.2022.6.02.8000 1108933v1
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