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Memorando nº 810 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AGE
Maceió, 09 de setembro de 2021.

Para: JOSÉ CARLOS DE SOUZA e CARLOS ANTONIO VIEIRA COSTA.

Assunto: Contrato de Eleição (Transporte auxiliar).

 

Senhores gestores,
Como deve ser de conhecimento, a Portaria Presidência de

nº 355/2021 designou Vossas Senhorias como responsáveis pela elaboração do
termo de referência e/ou projeto básico, bem como pela gestão do contrato de
Transporte auxiliar a ser executado nas Eleições Gerais de 2022. 

Tendo em vista que o referido ato não fixou prazo para entrega
do documento, e em havendo uma prioridade da administração à resolução
das pendências relacionadas aos contratos de eleições, CONCEDO a Vossas
Senhorias o prazo, improrrogável de 30 (trinta) dias para entrega
da referidas documentações, devidamente aptos à análise e deliberação da
CPPE. 

Certo de contar com o apoio, desde já, reitera-se os votos de
estima e consideração.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/09/2021, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0943136 e o código CRC 6AA51487.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5080 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

À Diretoria-geral.
 
Senhor Diretor-geral,
 
Vieram os autos a este subscritor para, juntamente com o

servidor Carlos Antonio Vieira Costa, proceder elaboração do "termo de
referência e/ou projeto básico", visando à contratação dos serviços Transporte
auxiliar a ser executado nas Eleições Gerais de 2022, conforme
documento 0943136.

Constato, de plano, a ausência de dados iniciais para elaboração
do indigitado documento inicial.

Observo que a CPPE não trouxe aos autos, por meio
da unidade administrativa competente, os Estudos Técnicos Preliminares-
ETP e o eventual Mapa de Risco que nortearão as diretrizes essenciais
(básicas) da Administração para elaboração do Termo de Referência para a
contratação de tamanha envergadura, estudos estes exigidos pela legislação
como dados primeiros para planejamento da contratação.

Entende-se por Estudo Técnico preliminar "o documento
constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que
caracteriza determinada necessidade, descreve as análises realizadas em
termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais
características, dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao
projeto básico, caso se conclua pela viabilidade da contratação", nos termos
da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, DE 22 DE MAIO DE 2020, conforme
documento anexo (0954541).

Considerando a ausência de elementos iniciais para a confecção
do documento solicitado, retorno, com a devida vênia, os autos a essa
Diretoria-geral, para que a comissão nos envie os Estudos Técnicos
Preliminares e o Mapa de Risco devidamente aprovados por quem de direito
para que possamos dar início aos trabalhos de elaboração do documento a
que nos incumbiram.

 A título de sugestão, declino temas que poderão/deverão ser
tratados nos referidos estudos como período de contratação, veículos
utilizados e suas especificações, condutores, carga horária, territórios que
esses veículos circularão, quilometragem (e eventuais limites, se for o caso),
combustível a ser utilizado, apresentação de condutores, a quem deverão se
apresentar, quilômetros rodados x litro de combustível, oitiva dos atores das
zonas eleitorais envolvidas, divisão de itens, lotes e/ou outras estratégias da
contratação, estimativa preliminar (de forma precária) da contratação, entre
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outros assuntos.
Por fim, nesse hiato entre a apresentação e aprovação dos

Estudos Técnicos Preliminares e Mapa de Risco de Contratação, requer a
Vossa Senhoria  a autorização  para este subscritor participar dos seguintes
cursos, cujas contratações serão instruídas pela CODES/SGP deste Tribunal,
caso seja autorizada:

a) Elaboração de Termo de Referência (a ser ministrado pela
empresa Zênite Informações e Consultoria S/A); e,

b) Gestão de Contratos Administrativos (a ser ministratdo pela
empresa Zênite Informações e Consultoria S/A).

Sugiro, também os referidos cursos para o servidor Carlos
Antonio Vieira Costa.

Por último, sugiro o curso de Fiscalização de Contratos
Administrativos a ser proferido empresa Zênite para o fiscal do futuro
contrato.

À deliberação de Vossa Senhoria.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 05/10/2021, às 23:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0954248 e o código CRC C4C7892E.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020052600015
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Nº 99, terça-feira, 26 de maio de 2020ISSN 1677-7042Seção 1

Art. 5º O Ministério da Saúde definirá a remuneração dos profissionais a serem
contratados em conformidade com o inciso II do art. 7º da Lei nº 8.745, de 1993.

Art. 6º Caberá ao Ministério da Saúde a distribuição do quantitativo máximo de
profissionais a que se refere esta Portaria nas cidades de que trata o parágrafo único do
art. 1º desta Portaria.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO SPENCER UEBEL
Secretário Especial de Desburocratização, Gestão

e Governo Digital do Ministério da Economia

EDUARDO PAZUELLO
Ministro de Estado da Saúde

Substituto

ANEXO

Contratações autorizadas com fundamento no inciso II do art. 2º da Lei nº 8.745, de 1993.

. Escolaridade Função Vagas

. NS Médico Intensivista 192

. NS Enfermeiro Intensivista 100

. NS Fisioterapeuta Intensivista 60

. NS Médico (Unidade aberta) 606

. NS Médico (UBS) 18

. NS Enfermeiro (Unidade aberta) 698

. NS Fisioterapeuta (Unidade aberta) 684

. NI Técnico de Enfermagem (Unidade aberta) 2.259

. NI Técnico em Laboratório (Unidade aberta) 101

. NS Farmacêutico (Unidade aberta) 102

. NS Nutricionista (Unidade aberta) 57

. NS Biomédico (Unidade aberta) 61

. NS Fonoaudiólogo (Unidade aberta) 120

. NS Psicólogo (Unidade aberta) 100

. T OT A L 5.158

(NS) Nível Superior
(NI) Nível Intermediário

SECRETARIA DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, DE 22 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos
Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a
contratação de serviços e obras, no âmbito da
Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO,
GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 127 do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e o Decreto
nº 1.094, de 23 de março de 1994, resolve:

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Objeto e âmbito de aplicação
Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre a elaboração dos Estudos

Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras,
no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o
Sistema ETP digital.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Instrução Normativa, considera-se ETP o
documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que
caracteriza determinada necessidade, descreve as análises realizadas em termos de
requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características, dando
base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico, caso se conclua pela
viabilidade da contratação.

Art. 2º O Sistema ETP digital constitui a ferramenta informatizada,
disponibilizada pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, no Portal de Compras do Governo
Federal, para elaboração dos ETP.

§ 1º Deverão ser observados os procedimentos estabelecidos no Manual do
Sistema ETP digital, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao
sistema e elaboração dos ETP.

§ 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública não integrantes do
Sistema de Serviços Gerais - Sisg, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, interessados em utilizar o Sistema ETP digital de que trata esta Instrução
Normativa, poderão celebrar Termo de Acesso, conforme disposto na Portaria nº 355, de
9 de agosto de 2019.

Art. 3º No caso da contratação de obras, os ETP serão elaborados de acordo
com esta Instrução Normativa, exceto quando lei ou regulamentação específica dispuser de
forma diversa.

Art. 4º Os ETP para as contratações de soluções de tecnologia da informação e
comunicação deverão observar as regras específicas do Órgão Central do Sistema de
Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - Sisp.

CAPÍTULO II
Elaboração
Diretrizes Gerais
Art. 5º Os ETP deverão evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor

solução dentre as possíveis, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica,
socioeconômica e ambiental da contratação.

Art. 6º Os ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da área técnica
e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da contratação.

Conteúdo
Art. 7º Com base no documento de formalização da demanda, as seguintes

informações deverão ser produzidas e registradas no Sistema ETP digital:
I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser

resolvido sob a perspectiva do interesse público;
II - descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução,

prevendo critérios e práticas de sustentabilidade;
III - levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das

alternativas possíveis de soluções, podendo, entre outras opções:
a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades,

com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações
que melhor atendam às necessidades da administração; e

b) ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com
potenciais contratadas, para coleta de contribuições.

IV - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas
à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas
técnica e econômica da escolha do tipo de solução;

V - estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a
interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários
referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão
constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a
conclusão da licitação;

VII - justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável;
VIII - contratações correlatas e/ou interdependentes;
IX - demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do

órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o
caso, justificando a ausência de previsão;

X - resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento
nacional sustentável;

XI - providências a serem adotadas pela administração previamente à
celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados
para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização;

XII - possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento; e
XIII - posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da

contratação.
§ 1º Caso, após o levantamento do mercado de que trata o inciso III, a

quantidade de fornecedores for considerada restrita, deve-se verificar se os requisitos que
limitam a participação são realmente indispensáveis, flexibilizando-os sempre que
possível.

§ 2º Os ETP devem obrigatoriamente conter os elementos dispostos nos incisos
I, IV, V, VI, VII, IX e XIII do caput deste artigo e, quando não contemplar os demais
elementos do caput, apresentar as devidas justificativas no próprio documento que
materializa os ETP.

§ 3º Nas contratações que utilizam especificações padronizadas estabelecidos
nos Cadernos de Logística divulgados pela Secretaria de Gestão, poderão ser produzidos
somente os elementos dispostos no caput que não forem estabelecidos como padrão.

§ 4º Ao final da elaboração dos ETP, deve-se avaliar a necessidade de classificá-
los nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Exceções à elaboração dos ETP
Art. 8º A elaboração dos ETP:
I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, III, IV e XI do art. 24 da Lei nº

8.666, de 21 de junho de 1993; e
II - é dispensada nos casos de prorrogações contratuais relativas a objetos de

prestação de natureza continuada.
CAPÍTULO III
Disposições Finais
Orientações Gerais
Art. 9º Os órgãos, entidades, seus dirigentes e servidores que utilizem o

Sistema ETP digital responderão administrativa, civil e penalmente por ato ou fato que
caracterize o uso indevido de senhas de acesso ou que transgrida as normas de segurança
instituídas.

§ 1º Os órgãos e entidades deverão assegurar o sigilo e a integridade dos dados
e informações da ferramenta informatizada de que trata esta Instrução Normativa,
protegendo-os contra danos e utilizações indevidas ou desautorizadas no âmbito de sua
atuação.

§ 2º As informações e os dados do Sistema ETP digital não poderão ser
comercializados, sob pena de cancelamento da autorização para o acesso, sem prejuízo das
demais cominações legais.

Art. 10. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Gestão da
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da
Economia, que poderá expedir normas complementares para a execução desta norma, bem
como disponibilizar informações adicionais em meio eletrônico para fins de
operacionalização do sistema.

Vigência
Art. 11. Esta Instrução Normativa entra em vigor no dia 1º de julho de 2020.

CRISTIANO ROCHA HECKERT

SECRETARIA DE GOVERNO DIGITAL
COMITÊ PARA GESTÃO DA REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO

DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS

RESOLUÇÃO Nº 56, DE 21 DE MAIO DE 2020

Aprova o Regimento Interno do Comitê para Gestão
da Rede Nacional para Simplificação do Registro e
da Legalização de Empresas e Negócios.

O COMITÊ PARA GESTÃO DA REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO
REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS - CGSIM, consoante deliberação
ocorrida em reunião ordinária no dia 5 de maio de 2020, no uso das competências que
lhe conferem o § 7º do art. 2º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, e os incisos I
e VI do art. 2º do Decreto nº 9.927, de 22 de julho de 2019, resolve:

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Comitê para Gestão da Rede Nacional
para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM, na forma
do Anexo a esta Resolução.

Art. 2º Ficam revogadas:
I - a Resolução CGSIM nº 3, de 1º de julho de 2009;
II - a Resolução CGSIM nº 5, de 1º de julho de 2009;
III - a Resolução CGSIM nº 7, de 6 de agosto de 2009;
IV - a Resolução CGSIM n° 13, de 17 de dezembro de 2009;
V - a Resolução CGSIM nº 19, de 9 de abril de 2010; e
VI - a Resolução CGSIM nº 41, de 28 de agosto de 2017.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor no dia 1º de junho de 2020.

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Presidente do Comitê

ANEXO

REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ PARA GESTÃO DA REDE NACIONAL PARA
S I M P L I F I C AÇ ÃO

DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS - CGSIM
CAPÍTULO I
DA FINALIDADE
Art. 1º O Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro

e da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM tem por finalidade gerir a Rede
Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios -
REDESIM e regulamentar o registro e a legalização de empresários e de pessoas jurídicas,
observadas as diretrizes da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei
nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007, e do Decreto nº 9.927, de 22 de julho de
2019.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 2º O CGSIM é composto por representantes dos seguintes órgãos e

entidades:
I - membros natos:
a) o Secretário de Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização,

Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia;
b) o Subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento da Secretaria

Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia;
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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 outubro de 2021.
 
Em atenção às ponderações lançadas na Informação

GSAD nº 5080 (0954248), assim como a juntada da Anexa IN nº
40/2020 (0954541), faço encaminhar os autos eletrônicos à Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições para análise e necessária
deliberação.

 
Outrossim, esta Unidade Diretiva registra que não há

óbice quanto à participação dos servidores responsáveis pela gestão
contratual objeto dos autos, referentes às capacitações indicadas,
desde que devidamente formalizadas, instruídas pelas unidades
competentes e autorizadas pelo Ordenador de Despesas desta Casa
Eleitoral. Inclusive, as ações de capacitação são instrumentos que
devem nortear os agentes públicos para a excelência da prestação
administrativa.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 06/10/2021, às 20:16, 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
0955514 e o código CRC F8EDF371.

0006479-70.2021.6.02.8000 0955514v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

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

das Eleiçoes cuja ata consta do evento 0956484, restou deliberado
que: 

a elaboração de ETP e demais requisitos técnicos faz
parte das medidas atinentes aos servidores
designados para elaboração dos TRs, como já fizeram
outros gestores designados. Assim, deliberou-
se pelo retorno do processo ao gestor contratual, a
fim de que, se assim entender
necessário, apresente de forma resumida e objetiva
as indagações que porventura devem ser sanadas
pela CPPE para que seja possível a elaboração dos
documentos pela gestão contratual.

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

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 13/10/2021, às 19:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 14/10/2021, às 13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958562 e o código CRC 2762EB03.

0006479-70.2021.6.02.8000 0958562v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
R.H.
 
À AGE.
 
Senhor Assessor,
 
Em atenção ao Despacho AGE 0958562, este subscritor,

Analista Judiciário, da Área Judiciária, lotado no Gabinete da
Secretaria de Administração, em tese, admite a posição dessa
Assessoria, no sentido de que os gestores designados para
formularem o Termo de Referência também apresentem os Estudos
Técnicos Preliminares, assim como o Mapa de Risco da Contratação,
quando os respectivos gestores (designados) são os Coordenadores
e/ou Chefe de Seções cujas atribuições administrativas são aquelas
previstas para a gestão dos futuros contratos que foram designados.

Esse é o caso do servidor designado para elaborar o
termo de referência.

Este servidor que ora expõe as presentes ponderações
não conhece os fatos da contratação de transporte auxiliar, tampouco
os objetivos, as necessidades individuais de cada zona eleitoral, as
alternativas, as escolhas da Administração, os resultados pretendidos
e outros elementos que poderão fazer essa Administração concluir
pela contratação dos serviços pretendidos, dados esses que darão
suporte à elaboração do Termo de Referência, cuja incumbência foi
me atribuída juntamente com o colega Carlos Antonio Vieira da
Costa.

Registre-se, por oportuno, que este servidor em conjunto
com o colega supracitado fomos designados para substituição
de servidores que desenvolvem os trabalhos administrativos nessa
área no Tribunal.

De modo que não vislumbramos nestes autos e nem na
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minha experiência como servidor deste Tribunal, conhecimento fático
e administrativo para apresentar minuta de Estudos Técnicos
Preliminares relativos à contratação de serviços auxiliar de
transporte.

Os Estudos Técnicos preliminares aprovados pela
autoridade competente ou pela comissão designada para tal trarão as
informações que darão subsídios para elaboração do Termo de
Referência. Este, por sua vez, uma vez aprovado, norterá a
elaboração do instrumento convocatório para realização do certame.

Nos autos, foi noticiada a designação deste servidor para
elaboração de Termo de Referência, o que pressupõe a inserção neles
(nos autos) dos Estudos Técnicos Preliminares devidamente aprovado
pela autoridade competente, fato inexistente até então.

Senhor Assessor, postas estas considerações e com o
devido respeito que tenho por essa unidade administrativa superior,
declino que este servidor não tem conhecimento fático
administrativo para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares.

Quanto à elaboração do Termo de Referência, não
obstante não ter participado formalmente de curso de capacitação
para tal (porém ja manifestada a intenção da Administração em nos
inscrever em curso - v. doc. 0955514), entendo que, além da
formação em direito e da experiência administrativa ao longo dos
anos no gabinete Secretaria de Administração deste Tribunal, os
limites delineados nos Estudos Ténicos Preliminares aprovados pela
autoridade/comissão competente me habilitam  para a elaboração do
documento (Termo de Referência) em conjunto com o meu colega
Carlos Antonio Vieira Costa.

À disposição para quaisquer outros esclarecimentos que
entender necessários e convenientes a essa Assessoria.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 18/10/2021, às 15:03, 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
0961044 e o código CRC 52BE59CC.

0006479-70.2021.6.02.8000 0961044v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
R.H.
 
À AGE.
 
Senhor Assessor,
 
Inicialmente, torno sem efeito o Despacho

GSAD 0961044 de minha lavra e apresento a informação abaixo,
tornando-a mais clara que a anterior.

 
Em atenção ao Despacho AGE 0958562, este subscritor,

Analista Judiciário, da Área Judiciária, lotado no Gabinete da
Secretaria de Administração, em tese, admite a posição dessa
Assessoria, no sentido de que os gestores designados para
formularem o Termo de Referência também apresentem os Estudos
Técnicos Preliminares, assim como o Mapa de Risco da Contratação,
quando os respectivos gestores (designados) são os Coordenadores
e/ou Chefe de Seções cujas atribuições administrativas são aquelas
previstas para a gestão dos futuros contratos que foram designados.

Esse não é o caso do servidor designado para elaborar o
termo de referência nestes autos.

Este servidor que ora expõe as presentes ponderações
não conhece os fatos da contratação de transporte auxiliar, tampouco
os objetivos, as necessidades individuais de cada zona eleitoral, as
alternativas, as escolhas da Administração, os resultados pretendidos
e outros elementos que poderão fazer essa Administração concluir
pela contratação dos serviços pretendidos, dados esses que darão
suporte à elaboração do Termo de Referência, cuja incumbência foi
me atribuída juntamente com o colega Carlos Antonio Vieira da
Costa.

Registre-se, por oportuno, que este servidor em conjunto
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com o colega supracitado fomos designados para substituição
de servidores que desenvolvem os trabalhos administrativos nessa
área no Tribunal.

De modo que não vislumbramos nestes autos e nem na
minha experiência como servidor deste Tribunal, conhecimento fático
e administrativo para apresentar minuta de Estudos Técnicos
Preliminares relativos à contratação de serviços auxiliar de
transporte.

Os Estudos Técnicos preliminares aprovados pela
autoridade competente ou pela comissão designada para tal trarão as
informações que darão subsídios para elaboração do Termo de
Referência. Este, por sua vez, uma vez aprovado, norterá a
elaboração do instrumento convocatório para realização do certame.

Nos autos, foi noticiada a designação deste servidor para
elaboração de Termo de Referência, o que pressupõe a inserção neles
(nos autos) dos Estudos Técnicos Preliminares devidamente aprovado
pela autoridade competente, fato inexistente até então.

Senhor Assessor, postas estas considerações e com o
devido respeito que tenho por essa unidade administrativa superior,
declino que este servidor não tem conhecimento fático
administrativo para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares.

Quanto à elaboração do Termo de Referência, não
obstante não ter participado formalmente de curso de capacitação
para tal (porém ja manifestada a intenção da Administração em nos
inscrever em curso - v. doc. 0955514), entendo que, além da
formação em direito e da experiência administrativa ao longo dos
anos no gabinete Secretaria de Administração deste Tribunal, os
limites delineados nos Estudos Ténicos Preliminares aprovados pela
autoridade/comissão competente me habilitam  para a elaboração do
documento (Termo de Referência) em conjunto com o meu colega
Carlos Antonio Vieira Costa.

À disposição para quaisquer outros esclarecimentos que
entender necessários e convenientes a essa Assessoria.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 18/10/2021, às 15:17, 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
0961061 e o código CRC B19E338E.

0006479-70.2021.6.02.8000 0961061v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Não se pode olvidar que a matéria ora posta a

acertamento já foi submetida à análise da CPPE, em reunião ocorrida
no dia 08, próximo passado, a qual proferiu manifestação nos
seguintes termos:

2.6. PROCESSO SEI Nº 0006479-
70.2021.6.02.8000 (Transporte auxiliar Análise das
ponderações apresentadas pelo gestor contratual no
evento de nº 0954248);
Restou pontuado que a elaboração de ETP e demais
requisitos técnicos faz parte das medidas atinentes
aos servidores designados para elaboração dos TRs,
como já fizeram outros gestores designados.
Assim, deliberou-se pelo retorno do processo ao
gestor contratual, a fim de que, se assim entender
necessário, apresente de forma resumida e objetiva
as indagações que porventura devem ser sanadas
pela CPPE para que seja possível a elaboração dos
documentos pela gestão contratual.

Cumpre salientar que a elaboração dos documentos
iniciais das contratações que embasam a realização das eleições
constitui matéria ordinariamente desenvolvida por este Regional,
cuja razão de existir é, ao fim e ao cabo, a realização de eleições
bianualmente de modo a assegurar a consolidação da democracia. 

Diante das dificuldades de elaboração dos estudos
técnicos preliminares e demais documentos necessários, renovadas
pela gestão contratual, sugiro que seja destacada a Seção de
Administração de Prédios e Veículos (SAPEV) para atuar neste
momento inicial, em colaboração com os gestores, haja vista a
expertise que, s.m.e., possui a chefia da unidade em gestão
contratual de igual jaez, bem como diante da gama de atribuições
regulamentares da referida unidade.

Alternativamente, que a Secretaria de Administração

Despacho AGE 0961170         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 12



indique a melhor unidade que faz parte de sua estrutura interna para
atuar em apoio à Gestão Contratual nesse momento inicial, de modo
a superar tais obstáculos da forma mais rápida possível. 

Por fim, seria de bom alvitre que fosse fixado prazo para
cumprimento de tal desiderato, bem como para a confecção do TR
pelos gestores da contratação.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 18/10/2021, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 18/10/2021, 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
0961170 e o código CRC 09496F67.

0006479-70.2021.6.02.8000 0961170v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
Senhores Gestores, 
Senhor Secretário de Administração, 
 
 
Trago ao conhecimento de Vossas Senhorias o

Despacho AGE (0961170), no trato da questão levantada por
meio do Despacho GSAD (0961061), em que o Senhor
Assessor de Gestão Estratégica relembra que esta matéria já
foi submetida à análise da CPPE, em reunião ocorrida no dia
08, próximo passado:

2.6. PROCESSO SEI Nº 0006479-
70.2021.6.02.8000 (Transporte
auxiliar Análise das ponderações
apresentadas pelo gestor contratual no
evento de nº 0954248);
Restou pontuado que a elaboração de ETP
e demais requisitos técnicos faz parte das
medidas atinentes aos servidores
designados para elaboração dos TRs,
como já fizeram outros gestores
designados. Assim, deliberou-se pelo
retorno do processo ao gestor contratual,
a fim de que, se assim entender
necessário, apresente de forma resumida
e objetiva as indagações que porventura
devem ser sanadas pela CPPE para que
seja possível a elaboração dos
documentos pela gestão contratual.
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Acato a sugestão daquela Assessoria no sentido de
que seja destacada a Seção de Administração de Prédios e
Veículos (SAPEV) para atuar neste momento inicial, em
colaboração com os gestores, ou outra unidade que faça parte
da estrutura interna da Secretaria de Administração,
conforme conveniência a ser apurada pelo respectivo
Secretário.

 
À guisa de conclusão, estabeleço o prazo de

10 (dias) úteis para a confecção do TR pelos gestores da
contratação.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/10/2021, às 16:42, 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
0961986 e o código CRC 5C3478D0.

0006479-70.2021.6.02.8000 0961986v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
Em atenção ao Despacho GDG 0961986, remeto os

autos aos gestores designados (José Carlos de Souza e Carlos
Antonio Vieira Costa) e ao Sr. Chefe da SAPEV, para
cumprimento, no prazo assinalado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2021, às 01:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0965875 e o código CRC E758E176.

0006479-70.2021.6.02.8000 0965875v1

Despacho GSAD 0965875         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 16



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

 

DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2021.
À SAD
Senhor Secretário,
 
Considerando as experiências dos pleitos anteriores, esta

Seção expõe a necessidade da SAPEV, no que tange à contratação de
transporte auxiliar para apoio nas Eleições de 2022, no primeiro e no
segundo turnos.

A partir de 12/09/2022, necessita-se de dois veículos
utilitários, especificamente de duas caminhonetes, com cabine dupla,
disponíveis para utilização nos dias úteis, de 8h às 18h, até a
antevéspera das eleições, ou seja, até o dia 30/09/2022. Caso ocorra
segundo turno - inicialmente previsto para o dia 30/10/2022, deve-se
contratar dois veículos com as mesmas características, a partir de
17/10/2022 até 28/10/2022, para servir nos dias úteis desse período,
de 8h às 18h.

Tal necessidade se justifica em razão do
exponencial aumento de serviços durante o período eleitoral, que
demandam o deslocamento de servidores deste Tribunal e o
transporte de material de apoio às atividades de preparação do
pleito. Com efeito, a utilização de picapes possibilita que, numa
mesma viagem, ambas as necessidades retrocitadas sejam supridas.

Ademais, na semana do pleito, de 26/09/2022 até
01/10/2022, e, caso ocorra segundo turno, de 24/10/2022 até
29/10/2022, faz-se mister que sejam contratados cinco veículos de
pequeno porte, para transporte de servidores, e que os automóveis
fiquem à disposição da SAPEV nos dias 26/09/2022 até 30/09/2022, e
de 24/10/2022 até 28/10/2022 (caso ocorra segundo turno), das 8h
à 0h; nos dias 01/10/2022 e 29/10/2022, o horário de utilização dos
veículos será o de 8h às 21h.
 

DEMANDA DATAS HORÁRIOS
Dois (02)
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Dois (02)
veículos
utilitários.
Caminhonetes,
com cabine
dupla.

12/09/2022 até 30/09/2022;
caso ocorra segundo turno,
de 17/10/2022 até
28/10/2022, nos dias úteis
desses períodos.

8h às 18h

Cinco (05)
veículos de
pequeno porte,
para transporte
de pessoas.

26/09/2022 até 01/10/2022;
caso ocorra segundo turno,
de 24/10/2022 até
29/10/2022.

8h à 0h (de
26/09/2022 até
30/09/2022 e de
24/10/2022 até
28/10/2022);
8h às 21h (dias
01/10/2022 e
29/10/2022).

 
Ressalte-se que pode haver necessidade de

ampliação desses períodos e/ou dos horários de utilização, a
depender das demandas.

Esta Seção está à disposição para quaisquer
esclarecimentos, caso necessário.

 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 10/11/2021, às 13:06, 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
0970469 e o código CRC FD057C73.

0006479-70.2021.6.02.8000 0970469v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2021.
Encaminho as informações do Sr. Chefe da SAPEV

aos Srs. Gestores designados (José Carlos de Souza - GSAD e
Carlos Antonio Veieira Costa - SEGEC), para ciência e
atendimento ao Despacho GDG 0961986.

A título de sugestão, observa-se que a contribuição
da SAPEV pode ser estendida às demais unidades
demandantes de serviços, os cartórios eleitorais, que também
poderiam contribuir para o levantamento das necessidades
que serão contempladas nos artefatos de planejamento da
contratação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/11/2021, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973386 e o código CRC 85AFF84E.

0006479-70.2021.6.02.8000 0973386v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2021.
Às chefias de Cartório Eleitoral
 
Reporto-me ao Despacho GSAD 0973386, no

sentido de solicitar a especial colaboração de Vossas
Senhorias para o levantamento das necessidades locais no
que tange à contratação de transporte auxiliar para apoio nas
Eleições de 2022, no primeiro e no segundo turnos.

Nesse propósito, solicito que a resposta leve em
consideração o modelo adotado por ocasião das últimas
eleições, conforme detalhado nos quadros de distribuição de
veículos por períodos e etapas específicas, na forma descrita
no item 2 do Termo de Referência - Anexo I - ao Edital do
Pregão Eletrônico nº 72/2020 (doc. 0779814, p. 34 a 42).

Peço que as respostas sejam encaminhadas até o
próximo dia 15, quarta-feira, com as ponderações da unidade
acerca da suficiência ou insuficiência dos veículos
distribuídos nas últimas eleições, inclusive no que respeita
aos períodos de execução dos serviços.

Caso a unidade entenda pertinente, indicar também
outras necessidades, com respectivas justificativas, que
possam vir a ser enquadradas no escopo maior da contratação
em tela, a saber:

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 (etapas de vistoria dos locais de
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votação, preparação das urnas eletrônicas,
seções eleitorais, coleta de votos, apuração,
reparação e substituição de urnas)

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/12/2021, 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
0985373 e o código CRC FDB690C1.

0006479-70.2021.6.02.8000 0985373v1

Despacho GSAD 0985373         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 21



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6251 - TRE-AL/6ª ZE

Diretor Geral,
Informo que este Cartório Eleitoral concorda com o que

disponibilizado no Pregão Eletrônico 72/2020 (evento 0779814), estando, deste
modo, suprido nas suas necessidades de transportes no dia do pleito.

Atenciosamente,
Atalaia/AL, 09/12/2021
 
Fábio Luiz Teixeira Cavalcante Gazzaneo - Chefe de Cartório

Documento assinado eletronicamente por DANIELA ARROXELLAS DE
ALBUQUERQUE, Chefe de Cartório Substituta, em 09/12/2021, às 09:26, 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
0985471 e o código CRC 55BEC8D4.

0006479-70.2021.6.02.8000 0985471v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6253 - TRE-AL/46ª ZE

Sr. Secretário de Administração,

Informo que o Cartório Eleitoral da 46ª Zona NÃO concorda com o que foi
disponibilizado no Pregão Eletrônico 72/2020 (evento 0779814) pois para o dia das
eleições (Etapa  6) necessitamos de 4 veículos auxiliares para que não cause prejuízo à
logística sobretudo de recolhimento de mídias no dia do pleito. Lembrando que um
veículo deve ficar disponível para cobrir toda a zona rural de Estrela de Alagoas (são
povoados que circundam a cidade) e outro disponível na zona urbana.

Atenciosamente,

Luciana Bittencourt de Almeida Silva

Chefe de Cartório.

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA BITTENCOURT DE ALMEIDA
SILVA, Chefe de Cartório, em 10/12/2021, às 08:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0985517 e o código CRC 6A153A42.

0006479-70.2021.6.02.8000 0985517v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6258 - TRE-AL/13ª ZE

Senhor Secretário de Administração,
Informo que este Cartório Eleitoral concorda com o que

disponibilizado no Pregão Eletrônico 72/2020 (evento 0779814), estando, deste
modo, suprido nas suas necessidades de transportes no dia do pleito.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ARISTON ALENCAR DOS SANTOS, Chefe de
Cartório, em 09/12/2021, às 11:29, 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
0985600 e o código CRC 36FE6DAA.

0006479-70.2021.6.02.8000 0985600v4

Informação 6258 (0985600)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 24



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6260 - TRE-AL/50ª ZE

Senhor Secretário de Administração,
Informo que este Cartório Eleitoral concorda com o que

disponibilizado no Pregão Eletrônico 72/2020 (evento 0779814), estando, deste
modo, suprido nas suas necessidades de transportes no dia do pleito.

 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO PEREIRA DE MESSIAS SILVA,
Chefe de Cartório Substituto, em 09/12/2021, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0985610 e o código CRC D2498D74.

0006479-70.2021.6.02.8000 0985610v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6262 - TRE-AL/22ª ZE

Sr. Secretário de Administração,

Informo que o Cartório Eleitoral da 22ª Zona concorda com o que foi disponibilizado no
Pregão Eletrônico 72/2020 (evento 0779814) estando, deste modo, suprido em suas
necessidades de transportes no dia do pleito.

Atenciosamente,

Sérgio Ricardo Bessa

Chefe de Cartório em substituição na 22ª ZE

Arapiraca/AL, 09/12/2021.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RICARDO BESSA, Chefe de
Cartório Substituto, em 09/12/2021, às 11:56, 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
0985623 e o código CRC 10EFF257.

0006479-70.2021.6.02.8000 0985623v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6263 - TRE-AL/27ª ZE

Senhor Secretário de Administração,

Após coletar  informações com ex-Chefe do Cartório. Informo que este Cartório
Eleitoral concorda com o que disponibilizado no Pregão Eletrônico 72/2020
(evento 0779814), estando, deste modo, suprido nas suas necessidades de
transportes no dia do pleito.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO CARDOSO TOURINHO, Chefe de
Cartório Substituto, em 09/12/2021, às 12:01, 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
0985628 e o código CRC 686E9ECA.

0006479-70.2021.6.02.8000 0985628v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6267 - TRE-AL/26ª ZE

Senhor Secretário de Administração,

Informo que este Cartório Eleitoral sugere acréscimo de transporte auxiliar para apoio
nas Eleições Gerais de 2022, para a véspera e dia da Eleição, uma vez que alguns locais
de votação ficam em bairros distantes do Cartório Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por SHIRLEY DANUSA CORDEIRO DÓRIA,
Chefe de Cartório, em 09/12/2021, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0985646 e o código CRC 77C845C8.

0006479-70.2021.6.02.8000 0985646v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6271 - TRE-AL/47ª ZE

À SAD/TRE-AL
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0985373 informamos que o modelo
proposto na forma do Edital do Pregão Eletrônico 72/2020 tem
atendido às necessidades desta zona em eleições passadas, no
entanto sugerimos avaliar a possibilidade de acréscimo nos
quantitativos para incluir pelo menos um dia no período que
antecede as eleições, bem como o dia seguinte ao pleito, ainda que
haja ajustes nos horários.
No caso deste cartório, especificamente, tal acréscimo se justifica
pela quantidade dos locais de votação a serem preparados e, quanto
ao dia seguinte, geralmente ocorrem situações que exigem o
deslocamento de servidores aos locais de votação, como o
recolhimento de sobras de materiais, por exemplo.  Em anos
anteriores, essas demandas foram supridas com a requisição de
veículos às prefeituras integrantes desta zona eleitoral.
Campo Alegre/AL, 9 de dezembro de 2021.
José Sali Soares
Chefe de cartório

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ SALI SOARES, Chefe de Cartório, em
09/12/2021, às 14:59, 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
0985687 e o código CRC 3D623292.

0006479-70.2021.6.02.8000 0985687v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6274 - TRE-AL/10ª ZE

Senhor Secretário de Administração,
Informo que este Cartório Eleitoral da 10ª Zona sugere

acréscimo de transporte auxiliar para apoio nas Eleições Gerais de
2022, em especial para a véspera e dia da Eleição, uma vez que
alguns locais de votação ficam distantes da sede do Cartório
Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE COSTA DE FRANÇA,
Chefe de Cartório, em 09/12/2021, 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
0985755 e o código CRC 6A03F461.

0006479-70.2021.6.02.8000 0985755v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6282 - TRE-AL/20ª ZE

Sr. Secretário de Administração,

Informo que o Cartório Eleitoral da 20ª Zona concorda com o que foi disponibilizado
no Pregão Eletrônico 72/2020 (evento 0779814) estando, deste modo, suprido em
suas necessidades de transportes no dia do pleito.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO SANTOS DE ARAÚJO, Chefe de
Cartório Substituto, em 09/12/2021, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0986283 e o código CRC 75C26F65.

0006479-70.2021.6.02.8000 0986283v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6287 - TRE-AL/51ª ZE

Senhor Secretário de Administração,

Informo que o Cartório Eleitoral da 51ª Zona sugere acréscimo de 1 (um) veículo
de transporte auxiliar para apoio nas Eleições Gerais de 2022 na véspera (etapa 4) e
no dia (etapa 5) da Eleição, uma vez que alguns locais de votação ficam distantes da
sede do Cartório Eleitoral.

Informamos ainda que não sentimos necessidade de veículo de transporte auxiliar na
antevéspera (etapa 3) do dia da Eleição em 2020.

Por oportuno, sugerimos:

1 - avaliar a possibilidade de delimitar a utilização de veículos com mais de X anos de
fabricação ou YYYYYYY quilômetros rodados ou outros critérios objetivos com o intuito
de evitar que veículos muito antigos ou muito desgastados sejam disponibilizados para
prestar serviço aos cartorios eleitorais;

2 - que os condutores dos veículos disponibilizados apresentem comprovação
documental que os veículos foram lavados (exterior e interior) e higienizados na
véspera da disponibilização ao cartório eleitoral;

3 - que os condutores apresentem o veículo e a documentação comprobatória ao
chefe do cartório eleitoral no dia anterior ao da disponibilização do mesmo.

Era o que tinha, por ora, a informar.

Documento assinado eletronicamente por CÉSAR EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS,
Chefe de Cartório, em 09/12/2021, às 19:59, 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
0986427 e o código CRC EC20A87D.

0006479-70.2021.6.02.8000 0986427v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6288 - TRE-AL/19ª ZE

Senhor Secretário de Administração,
 
Em atenção à solicitação objeto do Despacho GSAD

(0985373), sugiro que seja avaliada a possibilidade de contratação de
transporte auxiliar por diárias, o que permitiria que os Cartórios
Eleitorais distribuissem melhor o número de veículos por
dia, conforme as necessidades que se apresentem. Como a Eleição é
um processo dinâmico, que é impactado por vários fatores externos,
por vezes há demandas imprevisíveis que exigem a intervenção da
Justiça Eleitoral, inclusive com a necessidade de deslocamentos.

Neste contexto, a disponibilização de veículos para os
Cartórios Eleitorais que não são sedes de NAT's apenas a partir da
antevéspera da Eleição acaba por não suprir estas demandas
imprevisíveis, tendo as Zonas Eleitorais que se socorrer de veículos
dos órgãos públicos locais, solicitações que nem sempre são
atendidas de pronto ou, especialmente em pleitos municipais,
deveriam ser evitadas.

Noutro aspecto, relativamente a etapa 1, destinada para
os NAT's, sugiro que seja reduzido o período de prestação de
serviços, com o aumento no número de veículos colocados à
disposição dele nesta etapa. No caso específico do NAT da área VI,
sediado no Município de Santana do Ipanema, ele é integrado por 5
Zonas Eleitorais, que abrangem Municípios distantes entre si, sendo
bastante difícil ajustar a distribuição dos únicos 2 (dois) veículos
disponibilizados para suprir as demandas verificadas, as quais
costumam se concentrar na semana da Eleição. Por outro lado, há
dias em que os veículos ficam ociosos por não haver necessidade de
deslocamento.

É o que tinhamos a informar.
 

Santana do Ipanema/AL, 10 de dezembro de 2021.
 
 

Guilherme Appelt
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Chefe de cartório

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME APPELT, Analista Judiciário,
em 10/12/2021, às 08:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0986565 e o código CRC 31B3D603.

0006479-70.2021.6.02.8000 0986565v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6296 - TRE-AL/55ª ZE

Sr. Secretário de Administração,

Informo que o Cartório Eleitoral da 55ª Zona concorda com o que foi disponibilizado no
Pregão Eletrônico 72/2020 (evento 0779814) estando, deste modo, suprido em suas
necessidades de transportes no dia do pleito.

 

Atenciosamente,

 

Cícero Alexandre de Medeiros

Chefe de Cartório Substituto

 

Documento assinado eletronicamente por CÍCERO ALEXANDRE DE MEDEIROS,
Chefe de Cartório Substituto, em 10/12/2021, às 09:31, 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
0986674 e o código CRC D3E595E2.

0006479-70.2021.6.02.8000 0986674v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6297 - TRE-AL/12ª ZE

Senhor Secretário de Administração,

Informo que este Cartório Eleitoral da 12ª Zona sugere acréscimo de transporte
auxiliar para apoio nas Eleições Gerais de 2022, em especial para a véspera e dia da
Eleição, uma vez que alguns locais de votação ficam distantes da sede do Cartório
Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por PATRÍCIA MARIA FERREIRA GÊDA, Chefe
de Cartório, em 10/12/2021, às 09:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0986693 e o código CRC 72E52060.

0006479-70.2021.6.02.8000 0986693v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6299 - TRE-AL/14ª ZE

Senhor Secretário de Administração,

Informo que este Cartório Eleitoral da 14ª Zona sugere acréscimo de transporte
auxiliar para apoio nas Eleições Gerais de 2022, em especial para as vésperas e dias
das Eleições, uma vez que possuímos a complexidade de atender 5 (cinco) municípios.

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTO FRANCISCO VASCONCELOS
NASCIMENTO, Analista Judiciário, em 10/12/2021, às 09:44, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0986705 e o código CRC B52BDD0D.

0006479-70.2021.6.02.8000 0986705v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6300 - TRE-AL/29ª ZE

Senhor Secretário de Administração,
Informo que este Cartório Eleitoral da 29ª Zona sugere acréscimo

de transporte auxiliar para apoio nas Eleições Gerais de 2022, em especial
para a véspera e dia da Eleição, uma vez que abrangemos 4 (quatro)
municípios e alguns locais de votação ficam distantes da sede do Cartório
Eleitoral.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FÁBIO AUGUSTO SANTANA SILVA, Chefe
de Cartório, em 10/12/2021, às 10:03, 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
0986741 e o código CRC C9FF6F2D.

0006479-70.2021.6.02.8000 0986741v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6306 - TRE-AL/16ª ZE

Senhor Secretário de Administração,

Informo que este Cartório Eleitoral concorda com o que disponibilizado no Pregão
Eletrônico 72/2020 (evento 0779814), estando, deste modo, suprido nas suas
necessidades de transportes para as Eleições vindouras.

Documento assinado eletronicamente por ELIVALDO CÉSAR CAVALCANTE SILVA,
Chefe de Cartório, em 10/12/2021, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0986914 e o código CRC A5F6F57E.

0006479-70.2021.6.02.8000 0986914v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6312 - TRE-AL/8ª ZE

Ilustríssimo Senhor Secretário de Administração,
 
Informo que esta 8ª Zona Eleitoral possui 4 (quatro) municípios e

alguns locais de votação ficam distantes da sede do Cartório Eleitoral, em
razão disso requeiro a possibilidade de acréscimo e/ou aumento dos veículos
para apoio nas Eleições Gerais de 2022, em especial para a semana do
pleito, véspera e dia da Eleição.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ADELAIDE MICHELE FERREIRA MATIAS,
Chefe de Cartório, em 10/12/2021, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987020 e o código CRC B45F4AC7.

0006479-70.2021.6.02.8000 0987020v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua João Lopes Ferreira S/N - Bairro Centro - CEP 57820-000 - Murici - AL

 

REQUERIMENTO

Senhor Secretário de Administração,
Este Cartório Eleitoral da 9ª Zona requer acréscimo de

transporte auxiliar para apoio nas Eleições Gerais de 2022, em
especial para a véspera e dia da Eleição, uma vez que abrangemos 3
(três) municípios, alguns locais de votação ficam distantes da sede do
Cartório Eleitoral e a redução que ocorreu na eleição passada
atrapalhou sobremaneira o andamento dos serviços.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FABRÍCIO DE OLIVEIRA PIMENTEL, Chefe
de Cartório, em 13/12/2021, às 08:59, 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
0987311 e o código CRC C371D3FC.

0006479-70.2021.6.02.8000 0987311v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua C, nº 167 - Bairro Comendador Tércio Wanderley - CEP 57230-000 - Coruripe - AL

Conjunto Habitacional Rubens Wanderley

 

REQUERIMENTO

À SAD/TRE-AL

 

Sr. Secretário,

 

Em atenção ao Despacho GSAD 0985373 informamos que o modelo proposto na
forma do Edital do Pregão Eletrônico 72/2020 tem atendido às necessidades desta
zona em eleições passadas, no entanto sugerimos avaliar a possibilidade de acréscimo
nos quantitativos para incluir pelo menos 1 (um) CARRO no período que antecede as
eleições, bem como no dia seguinte ao pleito, ainda que haja ajustes nos horários.

No caso deste cartório, especificamente, tal acréscimo se justifica pela quantidade
dos locais de votação a serem preparados e, quanto ao dia seguinte, geralmente
ocorrem situações que exigem o deslocamento de servidores aos locais de votação,
como o recolhimento de sobras de materiais, por exemplo.  Em anos anteriores, essas
demandas foram supridas com a requisição de veículos às prefeituras integrantes
desta zona eleitoral.

THAÍS LOUISSE ACIOLI BARROS

Chefe de Cartório da 7a ZE/AL de Coruripe
(documento datado e assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por THAÍS LOUISSE ACIOLI BARROS, Técnico
Judiciário, em 13/12/2021, às 09:54, 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
0987326 e o código CRC E4464BD9.

0006479-70.2021.6.02.8000 0987326v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6328 - TRE-AL/49ª ZE

 

Senhor Secretário de Administração,

Informo que este Cartório Eleitoral concorda com o que disponibilizado no Pregão
Eletrônico 72/2020 (evento 0779814), estando, deste modo, suprido nas suas
necessidades de transportes no dia do pleito.

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Eliane Querino de Souza Santos
Matrícula, Servidor(a) Requisitado(a), em 13/12/2021, às 12:13, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987387 e o código CRC C947B71A.

0006479-70.2021.6.02.8000 0987387v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6374 - TRE-AL/39ª ZE

 

Senhor Secretário de Administração,

Informo que este Cartório Eleitoral concorda com o que disponibilizado no Pregão
Eletrônico 72/2020 (evento 0779814), estando, deste modo, suprido nas suas
necessidades de transportes no dia do pleito.

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por ARIANE ARCANJO DE SOUZA AMORIM,
Chefe de Cartório Substituta, em 14/12/2021, às 09:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0988265 e o código CRC 7D62864E.

0006479-70.2021.6.02.8000 0988265v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6378 - TRE-AL/15ª ZE

Senhor Secretário de Administração,

Este Cartório Eleitoral da 15ª Zona requer acréscimo de transporte auxiliar para apoio
nas Eleições Gerais de 2022, em especial para a véspera e dia da Eleição, uma vez que
, alguns locais de votação ficam distantes da sede do Cartório Eleitoral e a redução que
ocorreu na eleição passada atrapalhou sobremaneira o andamento dos serviços.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA BRAGA DE OLIVEIRA, Chefe de
Cartório, em 14/12/2021, às 11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0988377 e o código CRC 564696A6.

0006479-70.2021.6.02.8000 0988377v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Progresso nº 360 - Bairro Progresso - CEP 57360-000 - Girau do Ponciano - AL

 

REQUERIMENTO

 
Senhor Secretário de Administração,
 
Este Cartório Eleitoral da 44ª Zona requer acréscimo de

transporte auxiliar para apoio nas Eleições Gerais de 2022, em
especial para a véspera e dia da Eleição, uma vez que abrangemos 3
(três) municípios, com locais de votação muito distantes da sede do
Cartório Eleitoral, como é o caso de Jaramataia, e o quantitativo
apontado não será suficiente para atender nossas demandas.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALISSON THIAGO NUNES DA SILVA, Chefe
de Cartório, em 14/12/2021, às 15:05, 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
0988747 e o código CRC 0C4EB778.

0006479-70.2021.6.02.8000 0988747v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 33ª Zona Eleitoral

 

REQUERIMENTO

Senhor Secretário de Administração,

Considerando que esta 33ª Zona - Maceió, possui alguns locais de votação que ficam
distantes da sede do Cartório Eleitoral (alguns de difícil acesso, inclusive), venho
requerer acréscimo no número de veículos para apoio nas Eleições Gerais de 2022, em
especial para a semana do pleito, véspera e dia da Eleição.

Tal solicitação se justifica, uma vez que pode haver intercorrências, que necessitem
desse apoio, a exemplo do que aconteceu nas Eleições Municipais 2020.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JANAÍNA MARA BATALHA DE GOIS, Chefe
de Cartório, em 15/12/2021, às 11:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989370 e o código CRC 195828BA.

0006479-70.2021.6.02.8000 0989370v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Ferreira de Novaes nº 949 - Bairro Centro - CEP 57400-000 - Pão de Açúcar - AL

 

REQUERIMENTO

Senhor Secretário de Administração,

 

Em atenção ao despacho GSAD 0997686, este Cartório Eleitoral requer acréscimo de
transporte auxiliar para apoio nas Eleições Gerais de 2022, em especial para a véspera
e dia da Eleição. 

Esta 11ª Zona abrange 03 (três) municípios, com locais de votação distantes, inclusive
o município de Olho D'Água das Flores,  aproximadamente 31,9 km  da sede do
Cartório em Pão de Açúcar.

Além disso, a quantidade de locais de votação a saber, 27 (vinte e sete): Olho DÁgua
das Flores - 07; Palestina- 03; Pão de Açúcar - 17, sendo 10 na cidade e 7 nos
povoados de Merus, Lagoa de Pedra e Impueiras, dessa forma, dificulta e provoca
demora, principalmente na distribuição de água, entrega/retirada material da eleição e
recolhimento das mídias de resultado.

Assim sendo, o quantitativo constante do despacho 0985373 (anexo doc. 0779814),
não será suficiente para atender nossas demandas.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por VANÚSIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 18/01/2022, às 10:42, 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
0989512 e o código CRC 6CAC6896.

0006479-70.2021.6.02.8000 0989512v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 2º Zona Eleitoral

 

REQUERIMENTO

Senhor Secretário de Administração,
Considerando que esta 02ª Zona - Maceió, maior Zona

Eleitoral do Estado, situa-se no Bairro do Farol, todos os locais de
votação ficam distantes da sede do Cartório (alguns de difícil acesso,
inclusive), venho requerer acréscimo no número de veículos para
apoio nas Eleições Gerais de 2022, em especial para a semana do
pleito, véspera e dia da Eleição.

Ressalte-se que em anos anteriores este cartório
costumava contar com grande quantitativo de veículos requisitados
de órgãos públicos. Ocorre que, atualmente as requisições têm se
mostrado cada vez mais infrutíferas, dado que os citados órgãos
deixaram de possuir frota de veículos própria, optando por
contratação de veículos locados.

Tal solicitação se justifica ainda porque pode haver
intercorrências que necessitem de apoio, a exemplo do que
aconteceu nas Eleições Municipais 2020.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIARA GONÇALVES VIEIRA DE SOUZA
CHAVES, Chefe de Cartório Substituta, em 15/12/2021, às 13:14, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989515 e o código CRC E707A875.

0006479-70.2021.6.02.8000 0989515v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Jurací Tenório Cavalcante, nº 53 - Bairro Centro - CEP 57620-000 - Igaci - AL

 

REQUERIMENTO

Senhor Secretário de Administração,
Considerando que esta 45ª Zona - Igaci, Coité do Nóia e

Taquarana, possui alguns locais de votação que ficam distantes da
sede do Cartório Eleitoral (alguns de difícil acesso, inclusive), venho
requerer acréscimo no número de veículos para apoio nas Eleições
Gerais de 2022, em especial para a semana do pleito, véspera e dia
da Eleição.

Tal solicitação se justifica, uma vez que pode haver
intercorrências, que necessitem desse apoio, a exemplo do que
aconteceu nas Eleições Municipais 2020.

Solicito também, que seja verificada a locação de veículo
do tipo Caminhonete com tração 4x4, conforme elencado sobre os
locais de difícil acesso.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por TADEU BARREIRA LAGES, Chefe de
Cartório, em 16/12/2021, às 06:42, 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
0990297 e o código CRC DC50EE65.

0006479-70.2021.6.02.8000 0990297v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6517 - TRE-AL/53ª ZE

Ilustríssimo Senhor Secretário de Administração,
 
Informo que esta 53ª Zona Eleitoral possui 4 (quatro)

municípios e alguns locais de votação ficam distantes da sede do
Cartório Eleitoral, em razão disso requeiro a possibilidade de
acréscimo e/ou aumento dos veículos para apoio nas Eleições Gerais
de 2022, em especial para a semana do pleito, véspera e dia da
Eleição.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ROBERTA FIGUEIREDO ATAIDE MELO,
Chefe de Cartório Substituta, em 16/12/2021, às 20:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0991394 e o código CRC 89000A71.

0006479-70.2021.6.02.8000 0991394v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca S/N - Bairro Centro - CEP 57800-000 - União dos Palmares - AL

 

REQUERIMENTO

Senhor Secretário de Administração,

 

Este Cartório Eleitoral da 21ª Zona requer acréscimo de transporte auxiliar para apoio
nas Eleições Gerais de 2022, em especial para a véspera e dia da Eleição, uma vez que
abrangemos 2 (dois) municípios, com locais de votação muito distantes da sede do
Cartório Eleitoral, e o quantitativo apontado não será suficiente para atender nossas
demandas.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA BRITO VIEIRA CALDAS, Chefe
de Cartório, em 16/12/2021, às 22:47, 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
0991419 e o código CRC 17ADE204.

0006479-70.2021.6.02.8000 0991419v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6522 - TRE-AL/1ª ZE

Sr. Secretário de Administração,

Informo que o Cartório Eleitoral da 1ª Zona concorda com o que foi disponibilizado no
Pregão Eletrônico 72/2020 (evento 0779814) estando, deste modo, suprido em suas
necessidades de transportes no dia do pleito.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HYLKA VIEIRA DE ALBUQUERQUE
PASSOS, Chefe de Cartório Substituta, em 17/12/2021, às 09:43, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0991558 e o código CRC B86B8D49.

0006479-70.2021.6.02.8000 0991558v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Praça Ernesto Gomes Maranhão nº 31 - Bairro Centro - CEP 57920-000 - São Luís do Quitunde - AL

 

REQUERIMENTO

enhor Secretário de Administração,

Este Cartório Eleitoral da 17ª Zona requer acréscimo de transporte auxiliar para apoio
nas Eleições Gerais de 2022, em especial para a véspera e dia da Eleição, uma vez que
abrangemos 3 (três) municípios, alguns locais de votação ficam distantes da sede do
Cartório Eleitoral e a redução que ocorreu na eleição passada atrapalhou sobremaneira
o andamento dos serviços.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO AUGUSTO PEDROSA JÚNIOR,
Chefe de Cartório, em 17/12/2021, às 11:37, 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
0991907 e o código CRC D656F9B2.

0006479-70.2021.6.02.8000 0991907v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 12 - TRE-AL/18ª ZE

Senhor Secretário de Administração,
 
Em atendimento à solicitação contida no Despacho GSAD

0985373, informo que esta unidade concorda com o que
disponibilizado no Pregão Eletrônico 72/2020 (evento 0779814),
estando, deste modo, atendido em suas necessidades de transportes
para as Eleições 2022.

 
Atenciosamente,
 

George André Araújo
Chefe de Cartório

Documento assinado eletronicamente por GEORGE ANDRÉ BARBOSA CHAVES
ARAÚJO, Chefe de Cartório, em 07/01/2022, às 08:51, 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
0997083 e o código CRC AE116332.

0006479-70.2021.6.02.8000 0997083v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de janeiro de 2022.
À Chefia do Cartório da 11ª Zona Eleitoral, solicito

assinar o doc. 0989512 para que possamos visualizar o
conteúdo.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/01/2022, às 21:06, 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
0997686 e o código CRC 25532758.

0006479-70.2021.6.02.8000 0997686v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 3ª Zona Eleitoral

 

REQUERIMENTO

Senhor Secretário de Administração,
Considerando que esta 03ª Zona - Maceió, situa-se no

Bairro do Farol, todos os locais de votação ficam distantes da sede do
Cartório (alguns de difícil acesso, inclusive), venho requerer
acréscimo no número de veículos para apoio nas Eleições Gerais de
2022, em especial para a semana do pleito, véspera e dia da Eleição.
Tal acréscimo se justifica, ainda, pelo fato de que atualmente as
requisições aos Órgãos oficiais do Poder Público têm se mostrado
cada vez mais infrutíferas, dado que os citados órgãos deixaram de
possuir frota de veículos própria, optando por contratação de
veículos locados.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOÃO ALVES FILHO, Chefe de Cartório, em
10/01/2022, às 10:16, 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
0997765 e o código CRC A44340AB.

0006479-70.2021.6.02.8000 0997765v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2022.
À CPPE.
 
Senhores Membros da Comissão,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho GSAD (doc. 0985373), para apresentar o
levantamento realizado junto aos Cartórios Eleitorais de
Alagoas, referente ao levantamento das necessidades
locais no que tange à contratação de transporte auxiliar para
apoio nas Eleições de 2022, no primeiro e no segundo turnos.

Neste sentido, solicitamos aos Senhores Chefes de
Cartórios que levassem em consideração o modelo
adotado por ocasião das últimas eleições, conforme detalhado
nos quadros de distribuição de veículos por períodos e etapas
específicas, na forma descrita no item 2 do Termo de
Referência - Anexo I - ao Edital do Pregão Eletrônico nº
72/2020 (doc. 0779814, p. 34 a 42), e, indicassem as
ponderações acerca da suficiência ou insuficiência dos
veículos distribuídos nas últimas eleições, inclusive no que
respeita aos períodos de execução dos serviços. 

Diante do exposto, apresentamos abaixo o quadro
consolidado com a resposta encaminhada por 33 (trinta e três)
Cartórios Eleitorais, tendo permanecido 9 (nove) Cartórios
Eleitorais pendentes de retorno, o que nos leva a acreditar
que os mesmos corroboram com o modelo adotado nas
Eleições 2020, para análise e necessária deliberação da
Comissão Permanente de Planejamento de Eleições,
especialmente por se tratar de situação que demanda urgentes
providências, no que respeita à elaboração do termo de
referência, ainda pendente.

Esclareço, por fim, que a consulta foi motivada em
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face das dicussões suscitadas pelos gestores designados,
espcialmente no que consta do Despacho GSAD 0973386.
ZONA

ELEITORAL MUNICÍPIO STATUS EVENTO

1ª ZE MACEIÓ Manter Eleições 2020 0991558

2ª ZE MACEIÓ Acréscimo de transporte auxiliar para a semana
do pleito, véspera e dia das Eleições 2022. 0989515

3ª ZE MACEIÓ Acréscimo de transporte auxiliar para a semana
do pleito, véspera e dia das Eleições 2022. 0997765

5ª ZE VIÇOSA Não houve retorno.  
6ª ZE ATALAIA Manter Eleições 2020 0985471

7ª ZE CORURIPE
Acréscimo de pelo menos um carro no período

que antecede as Eleições, bem como no dia
seguinte ao pleito.

0987326

8ª ZE PILAR Acréscimo de transporte auxiliar para a semana
do pleito, véspera e dia das Eleições 2022. 0987020

9ª ZE MURICI Acréscimo de transporte auxiliar para a véspera
e dia das Eleições 2022. 0987311

10ª ZE PALMEIRA DOS
ÍNDIOS

Acréscimo de transporte auxiliar para a véspera
e dia das Eleições 2022. 0985755

11ª ZE PÃO DE
AÇÚCAR Pendente de assinatura no Requerimento.  

12ª ZE PASSO DE
CAMARAGIBE

Acréscimo de transporte auxiliar para a véspera
e dia das Eleições 2022. 0986693

13ª ZE PENEDO Manter Eleições 2020 0985600
14ª ZE PORTO CALVO Acréscimo de transporte auxiliar para a véspera

e dia das Eleições 2022. 0986705

15ª ZE RIO LARGO Acréscimo de transporte auxiliar para a véspera
e dia das Eleições 2022. 0988377

16ª ZE SÃO JOSÉ DA
LAJE Manter Eleições 2020 0986914

17ª ZE SÃO LUÍS DO
QUITUNDE

Acréscimo de transporte auxiliar para a véspera
e dia das Eleições 2022. 0991907

18ª ZE SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS Manter Eleições 2020. 0997083

19ª ZE SANTANA DO
IPANEMA

Sugere avaliar a possibilidade de contratação de
transporte auxiliar por diárias. 0986565

20ª ZE TRAIPU Manter Eleições 2020 0986283
21ª ZE UNIÃO DOS

PALMARES
Acréscimo de transporte auxiliar para a véspera

e dia das Eleições 2022. 0991419
22ª ZE ARAPIRACA Manter Eleições 2020 0985623
26ª ZE MARECHAL

DEODORO
Acréscimo de transporte auxiliar para a véspera

e dia das Eleições 2022. 0985646
27ª ZE MATA GRANDE Manter Eleições 2020 0985628
28ª ZE QUEBRANGULO Não houve retorno.  

29ª ZE BATALHA Acréscimo de transporte auxiliar para a véspera 0986741
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29ª ZE BATALHA e dia das Eleições 2022. 0986741

31ª ZE MAJOR
IZIDORO Não houve retorno.  

33ª ZE MACEIÓ Acréscimo de transporte auxiliar para a semana
do pleito, véspera e dia das Eleições 2022. 0989370

34ª ZE
SENADOR
TEOTÔNIO

VILELA
Não houve retorno.  

37ª ZE PORTO REAL
DO COLÉGIO Não houve retorno.  

39ª ZE ÁGUA BRANCA Manter Eleições 2020 0988265
40ª ZE DELMIRO

GOUVEIA Não houve retorno.  

44ª ZE GIRAU DO
PONCIANO

Acréscimo de transporte auxiliar para a véspera
e dia das Eleições 2022. 0988747

45ª ZE IGACI Acréscimo de transporte auxiliar para a semana
do pleito, véspera e dia das Eleições 2022. 0990297

46ª ZE CACIMBINHAS Necessidade de 6 veículos no dia das eleições
(etapa 6). 0985517

47ª ZE CAMPO
GRANDE

Acréscimo de pelo menos um dia no período
que antecede as Eleições, bem como no dia

seguinte ao pleito.
0985687

48ª ZE BOCA DA MATA Não houve retorno.  
49ª ZE SÃO

SEBASTIÃO Manter Eleições 2020 0987387
50ª ZE MARAVILHA Manter Eleições 2020 0985610
51ª ZE SÃO JOSÉ DA

TAPERA
Acréscimo de um veículo na véspera (etapa 4) e

no dia (etapa 5) das Eleições 2022. 0986427

53ª ZE JOAQUIM
GOMES

Acréscimo de transporte auxiliar para a semana
do pleito, véspera e dia das Eleições 2022. 0991394

54ª ZE MACEIÓ Não houve retorno.  
55ª ZE ARAPIRACA Manter Eleições 2020 0986674

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/01/2022, às 19:06, 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
0998086 e o código CRC F2A19163.

0006479-70.2021.6.02.8000 0998086v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 176 - TRE-AL/37ª ZE

Senhor Secretário de Administração,
 
Em atendimento à solicitação contida no Despacho GSAD

0985373, informo que esta unidade concorda com o que
disponibilizado no Pregão Eletrônico 72/2020 (evento 0779814),
estando, deste modo, atendido em suas necessidades de transportes
para as Eleições 2022.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JULIANO PEIXOTO MEGA, Chefe de
Cartório, em 18/01/2022, às 09:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1001271 e o código CRC D9488FDF.

0006479-70.2021.6.02.8000 1001271v2

Informação 176 (1001271)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 61



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Ferreira de Novaes nº 949 - Bairro Centro - CEP 57400-000 - Pão de Açúcar - AL

 

CERTIDÃO

Em atenção ao despacho GSAD 0998086, certifico a
assinatura do Requerimento 11ª ZE 0989512.

Documento assinado eletronicamente por VANÚSIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 18/01/2022, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1001314 e o código CRC D1DE99CD.

0006479-70.2021.6.02.8000 1001314v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
De ordem, registra-se que os membros da Comissão

Permanente de Planejamento de Eleições deliberaram no seguinte
sentido (1002971):

"Adotar os parâmetros da contratação
realizada em 2020, ajustando-a aos dois turnos
para todo o Estado, devendo a SAPEV se
pronunciar sobre o levantamento de
necessidades realizado e apresentar, no prazo
de 5 dias, relatório pela procedência ou não
dos acréscimos demandados (vide Despacho
GSAD 0998086). Após o pronunciamento da
SAPEV, fixar o prazo de mais 5 dias
(improrrogáveis) para os gestores
apresentarem o TR."

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

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 21/01/2022, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 21/01/2022, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003346 e o código CRC B01F697F.

0006479-70.2021.6.02.8000 1003346v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Vereador João Dantas Feitosa, nº 424 A e B - Bairro Centro - CEP 57480-000 - Delmiro Gouveia - AL

 

REQUERIMENTO

Senhor Secretário de Administração,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0985373, informo,

inicialmente, que:
 
1 - este subscritor tomou ciência do teor destes autos

em 21/01/2022, uma vez que esteve de férias e compensação de
serviço extraordinário de 04/10/2021 a 13/12/2021;

 
2 - o Cartório Eleitoral realizou a Correição Ordinária

2021 e as consequentes atividades decorrentes dela de 15 a
17/12/2021;

 
3 - este subscritor retornou ao labor no

dia 14/12/2021 e exerceu seu mister exclusivamente nas atividades
correicionais 2021 de 14 a 17/12/2021, sendo este o último dia de
expediente antes do recesso.

 
Realizadas as informações preliminares, passamos ao

resultado da análise do item 2 do Termo de Referência - Anexo I - ao
Edital do Pregão Eletrônico nº 72/2020 (0779814),
especificadamente, p. 34 a 42, e a apresentação do requerimento
desta 40ª ZE/AL:

 
Constatamos que o referido Termo de Referência não

está devidamente ajustado ao Calendário Eleitoral 2022, uma vez que
as datas relacionadas nas p. 34 a 42 são do pleito de 2020, assim
como não houve a previsão de disponibilização de veículos auxiliares
para o 2º turno.

 
A 40ª ZE/AL requer acréscimo de transporte auxilar
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para as Eleições 2022, segundo a quantidade e justificativas a seguir
especificadas:

 
1 -  2 (dois) veículos, sendo 1 (um) para o Cartório

Eleitoral e 1(um) para o Posto de Atendimento Definitivo -
PAD/Piranhas, durante o prazo, pelo menos de 30 (trinta) dias
antes do pleito, a fim de executar as enumeras tarefas e atividades
do planejamento logístico. Como está previsto 1 (um) veículo para a
etapa 0 (PAD) por alguns dias, neste caso haveria a complementação
do período para esta localidade;

 
2 - 3 (três) veículos para etapa 3, para conduzir as

equipes até os locais de votação e auxiliar na montagem das seções
eleitorais;

 
3 - 2 (dois) veículos para etapa 4, para conduzir as

equipes até os locais de votação e auxiliar na conclusão da montagem
das seções eleitorais, assim como para distribuição de materiais não
contemplados no contrato de transporte de urnas;

 
4 - 4 (quatro) veículos para etapa 5, para ficar à

disposição das equipes que prestarão suporte ao Cartório Eleitoral
diretamente nos locais de votação, tendo em vista o número de locais
de votação (35, sendo 15 localizados em zona rural) e a
distância entre eles e deles até a sede da Zona Eleitoral. Fato que
dificulta muito nossa logística para atender essas localidades, dada a
distância entre uma região e outra, e os locais de votação da zona
urbana. Ressalto que nossa região geográfica é grande.

 
Além dos referidos acréscimos, requeremos também que:
 
1 - seja contemplado o 2º turno do pleito vindouro, com o

mesmo quantitativo de veículos, inclusive com o correspondente
acréscimo;

 
2 - as informações dos veículos e motoristas sejam

repassadas com antecedência para auxiliar, otimizar o planejamento
e as atividades do Cartório Eleitoral, assim como evitar retrabalho.

 
A presente solicitação se justifica ainda mais porque

Requerimento 40ª ZE 1003509         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 65



pode haver intercorrências que necessitem de apoio, a exemplo do
que aconteceu nas Eleições Municipais 2020.

 
À consideração superior.
 
Delmiro Gouveia/AL, data e hora da assinatura digital.
 

Michel Silva Azevêdo
TJAA/Chefe de Cartório - 40ª ZE/AL

Documento assinado eletronicamente por MICHEL SILVA AZEVÊDO, Chefe de
Cartório, em 24/01/2022, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003509 e o código CRC 9E75F7C4.

0006479-70.2021.6.02.8000 1003509v17
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2022.
À CPPE.
Senhores Membros da Comissão,
 
Em atenção ao Despacho AGE 1003346, que veicula

o que foi deliberado pela Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições acerca da contratação de veículos
auxiliares para as Eleições 2022, a Sapev expõe o que segue
abaixo.

Ao analisar o Termo de Referência que consta no
edital do Pregão Eletrônico nº 72/2020 (SEI 0779814), a Seção
entende que o mesmo é suficiente para ser tomado como
parâmetro, como já acordado pelos membros da CPPE, com as
devidas atualizações (datas, número de veículos, provável
ocorrência de segundo turno, etc.). Isso porque, em verdade,
não se observa mudanças substanciais entre os pleitos de
2020 e este que está por vir, no tocante às atribuições
do TRE/AL.

No que se refere às informações e requerimentos
juntados aos autos pelos Cartórios Eleitorais, pedidos
posteriormente condensados no Despacho GSAD 0998086, o
que se pode informar é que os Cartórios conhecem bem da
realidade local, ou seja, estão suficientemente inteirados para
sugerir quaisquer necessidades específicas de mudanças no
TR anterior, a partir da observação do que foi eficaz (ou não)
no pleito de 2020, sob a ótica da experiência na
localidade/região específica.

Do ponto de vista desta Seção, portanto, nada
obsta o acatamento dos pedidos formulados pelos
Cartórios, especialmente daqueles que foram nutridos com
justificativa e detalhamento.

Por outro lado, note-se que alguns pedidos são
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genéricos e mencionam apenas a necessidade de acréscimo
no quantitativo de veículos, entre outras coisas, mas sem
especificar o que se requer de fato. Em razão disso, a título de
sugestão, a Seção entende que, s.m.j, o mais acertado é
reenviar o processo aos cartórios, a fim de que os pedidos
sejam especificados, a exemplo do que acertadamente se fez
no Requerimento SEI 1003509, pois, definir a dimensão do
acréscimo, sem que se tenha informação suficiente, pode ser
ineficaz à demanda e dispendioso aos cofres públicos.

Na situação supra, encaixam-se os
documentos: 0985646, 0985755, 0986693, 0986705, 0986741,
0687020, 0987311,0988377, 0988747, 0989370, 0989515,
0991394, 0991419, 0991907 e 0997765.

Por oportuno, é importante registrar que o
aumento de dias de locação e/ou de veículos locados irá
impactar no orçamento destinado à finalidade. Sendo assim,
cabe à Comissão, mesmo após juntadas todas as informações
necessárias pelos cartórios - ou até mesmo desde agora,
decidir acerca da viabilidade de alguns e/ou de todos os
acréscimos e afins requeridos.

 
É que se tem a contribuir.
Atenciosamente,
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 26/01/2022, às 16:04, 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
1004342 e o código CRC 74FD0821.

0006479-70.2021.6.02.8000 1004342v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 313 - TRE-AL/5ª ZE

Senhor Secretário de Administração,

 

Em atendimento à solicitação contida no Despacho GSAD 0985373, informo que esta
unidade concorda com o que disponibilizado no Pregão Eletrônico 72/2020 (evento
0779814), estando, deste modo, atendido em suas necessidades de transportes para
as Eleições 2022.

 

Atenciosamente,

Katharine Brandão Oliveira Carneiro Nobre
Chefe do Cartório da 05ª Zona

Documento assinado eletronicamente por KATHARINE BRANDÃO OLIVEIRA
CARNEIRO NOBRE, Chefe de Cartório, em 26/01/2022, às 08:07, 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
1004675 e o código CRC 3FA9483F.

0006479-70.2021.6.02.8000 1004675v2

Informação 313 (1004675)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 69



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

DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
Compulsando os autos, observo que a SAPEV registrou:

Ao analisar o Termo de Referência que consta no
edital do Pregão Eletrônico nº 72/2020 (SEI 0779814),
a Seção entende que o mesmo é suficiente para ser
tomado como parâmetro, como já acordado pelos
membros da CPPE, com as devidas atualizações
(datas, número de veículos, provável ocorrência de
segundo turno, etc.). Isso porque, em verdade, não
se observa mudanças substanciais entre os pleitos
de 2020 e este que está por vir, no tocante às
atribuições do TRE/AL.

Pontuou também que “nada obsta o acatamento dos
pedidos formulados pelos Cartórios, especialmente daqueles que
foram nutridos com justificativa e detalhamento”. Mas ressaltou que
“o aumento de dias de locação e/ou de veículos locados irá impactar
no orçamento destinado à finalidade”.

Consta dos autos, conforme alegação da SAPEV, que  o
Requerimento SEI 1003509, oriundo da 40ª ZE, foi devidamente
embasado e justificado.

Na visão da SAPEV o mesmo não ocorreu com os
seguintes requerimentos:

 "0985646, 0985755, 0986693, 0986705, 0986741, 0687020, 0987311,0988377, 0988747, 
0989370, 0989515, 0991394, 0991419, 0991907 e 0997765.
"

Assim, manifesta-se no sentido de que o mais acertado
seria reenviar o processo aos Cartórios, a fim de que os pedidos
sejam especificados, a exemplo do que acertadamente se fez no
Requerimento SEI 1003509, pois, definir a dimensão do
acréscimo, sem que se tenha informação suficiente, pode ser ineficaz
à demanda e dispendioso aos cofres públicos. 

Por todo o exposto, concluo os presentes autos a Vossa
Senhoria com a sugestão de acatamento das proposta apresentada
pelo SAPEV, a fim de que os presentes autos sejam direcionados aos
Cartórios cujas manifestações são verificadas nos eventos
de : 0985646, 0985755, 0986693, 0986705, 0986741, 0687020, 0987311,0988377, 0988747, 0989370, 0989515, 

0991394, 0991419, 0991907 e 0997765, salientando a
necessidade de que os mesmos, no prazo de 5 (cinco) dias, instruam
os autos com as devidas justificativas.

 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 10/02/2022, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 10/02/2022, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 10/02/2022, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1010977 e o código CRC 9DDC279A.

0006479-70.2021.6.02.8000 1010977v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2022.
Aos Cartórios das 2ª, 3ª, 8ª, 9ª,  10ª, 12ª, 14ª, 15ª,

17ª, 21ª 26ª, 29ª, 33ª 44ª, 53ª, 
 
Senhoras Chefes de Cartório, Senhores Chefes de

Cartório, 
 
Acatando a sugestão da SAPEV e da AGE,

encaminho os presentes autos, para, no prazo de 5 (cinco)
dias, Vossas Senorias embasarem justificadamente os
acréscimos especificados no
eventos : 0985646, 0985755, 0986693, 0986705, 0986741, 0987020, 0987311, 0988377, 0988747, 0989370, 0989515, 0991394, 0991419, 0991907 e 0997765.

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 10/02/2022, às 19:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1011916 e o código CRC 6F19F0BF.

0006479-70.2021.6.02.8000 1011916v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 655 - TRE-AL/3ª ZE

Informo, em resposta ao Despacho GDG 1011916, pormenores
das demandas que justificam os acréscimos intentados:

Semana do pleito: atividades relativas à vistoria de locais de
votação e regularização de pendências supervenientes à vistoria inicialmente
feita pelo Cartório (troca de lâmpadas, conserto de tomadas, fechaduras e
outros, por exemplo); entrega de materias, comunicados e outros contatos
com os Coordenadores de Local de Votação e seus auxiliares (esses temas se
avolumam de chamados nesse período);

Véspera: conferência das tabelas de correspondências e vistoria
do ambiente de preparação das seções eleitorais;

Dia da Eleição: transporte de urnas de contingência, técnicos de
urna e servidores à disposição do Cartório no dia; transporte de Juízes e MPE
à disposição do Cartório; envio urgente de materias porventura faltantes;
envio de parcela adicional de água mineral, caso ocorra necessidade.

Além das atividades acima, urge ressaltar, que a 3ªZE-AL passa
por um processo de Revisão do Eleitorado dos Bairros atingidos pela Braskem,
evento este que pode fazer surgir demandas ainda não vislumbradas nesta
data. Logo, temerário seria não adicionar o acréscimo ora pleitado. Sendo
assim, pelos motivos aqui descritos, mantemos o interesse no acréscimo de
veículos relatado em informação anterior.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO ALVES FILHO, Chefe de Cartório, em
11/02/2022, às 09:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1012066 e o código CRC 7576FA29.

0006479-70.2021.6.02.8000 1012066v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 658 - TRE-AL/29ª ZE

Senhor Diretor-Geral,
Observando o Despacho GDG 1011916, justifico o aumento do

número de carros destinados a atender as necessidades de transporte de
agentes e materiais da Justiça Eleitoral de Alagoas, decorrentes das
atividades preparatórias e de execução das Eleições Gerais de 2022,
especificamente no âmbito da 29ª Zona Eleitoral, na forma a seguir.

A referida Zona Eleitoral dispõe de 4 (quatro) municípios, a sede e mais três
termos;
A Zona conta com 2 (duas) juntas apuradoras, o que implica em dois Magistrados
e dois Promotores Eleitorais no dia da eleição;
Geralmente temos apenas 4 (quatro) técnicos de urna para atender às possíveis
demandas, um para cada município.

De acordo com o Pregão Eletrônico n.º 72/2020, a quantidade de
veículos destinados à 29ª Zona foi assim definida:

1 (um) carro para a etapa 3;
2 (dois) carros para a etapa 4;
2 (dois) carros para a etapa 5;
1 (um) carro para a etapa 6; e
2 (dois) carros para a etapa 7.

Saliento que provavelmente não haverá pontos de transmissão
na 29ª Zona para as próximas eleições, o que exclui os dois carros da etapa 7.

Diante do informado, sugerimos o acréscimo de 1 (um) carro na
etapa 4 (véspera das eleições - 3 carros), para organização e vistoria final
dos locais de votação, conferência de correpondências e envio do material dos
mesários; e o acréscimo de 4 (quatro) carros na etapa 5 (dia das eleições - 6
carros), para condução dos dois Juízes e dois Promotores, que sempre
requisitam carro individualmente, e para condução de Técnicos de Urna e
Servidores durante o dia da eleição.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FÁBIO AUGUSTO SANTANA SILVA, Chefe
de Cartório, em 11/02/2022, às 10:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1012118 e o código CRC 150644E9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 685 - TRE-AL/44ª ZE

Senhor Diretor-Geral,
Observando o Despacho GDG 1011916, justifico o aumento do

número de carros destinados a atender as necessidades de transporte de
agentes e materiais da Justiça Eleitoral de Alagoas, decorrentes das
atividades preparatórias e de execução das Eleições Gerais de 2022,
especificamente no âmbito da 44ª Zona Eleitoral, na forma a seguir.

A referida Zona Eleitoral dispõe de 3 (três) municípios, a sede e mais dois termos,
entretanto, impende destacar que a sede possui um povoado situado a cerca de
17 km de Girau do Ponciano, cujo quantitativo de seções eleitorais é superior ao
do município termo de Jaramataia, este situado a cerca de 70 km da sede, bem
como abrange, também, o presídio do agreste, com fortíssima probabilidade de
realização de eleição nessa instituição penal em razão do voto em trânsito e que
dista cerca de 27 km do município termo de Jaramataia e cerca de 47 km da sede
desta 44ª zona;
A Zona conta com 2 (duas) juntas apuradoras, o que implica em dois Magistrados
e dois Promotores Eleitorais no dia da eleição;
Geralmente temos apenas 4 (quatro) técnicos de urna para atender às possíveis
demandas dos municípios, do povoado e da instituição penal.

De acordo com o Pregão Eletrônico n.º 72/2020, a quantidade de
veículos destinados à 44ª Zona foi assim definida:

1 (um) carro para a etapa 3;
1 (um) carros para a etapa 4;
2 (dois) carros para a etapa 5;
1 (um) carro para a etapa 6; e
1 (um) carros para a etapa 7.

Saliento que haverá ponto de transmissão no município termo de
Jaramataia, recebendo este ponto de transmissão, inclusive, a mídia de
resultado orindo do Presídio do Agreste, cuja distância foi acima especificada.

Importante destacar, também, que o Povoado Canafístula do
Cipriano, distrito de Girau do Ponciano, não possui comunicação por meio de
telefonia móvel, o que dificulta sobremaneira o contato com a unidade
cartorária, devendo permanecer nesta localidade um veículo em tempo
integral para o trântido do técnico de urna entre os locais de votação e cobrir
eventual necessidade de deslacamento até a unidade cartorária para
requisição de algum material que porventura se faça urgente.

Diante do informado, denota-se que a necessidade de um veículo
em tempo integral no povoado integrante do município sede já desfalca um
veículo que também se faz necessário para intercambiar a comunicação entre
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o município termo de Jaramataia e o Presídio do Agreste, que possuem em
comum o mesmo técnico de urna. Assim, sugerimos o acréscimo de 1 (um)
carro na etapa 4 (véspera das eleições - 2 carros), para organização e
vistoria final dos locais de votação, conferência de correpondências e envio do
material dos mesários; e o acréscimo de 1 (um) carro na etapa 5 (dia das
eleições - 3 carros), para condução de quaisquer dos atores envolvidos no
dia do pleito, sejam Juízes, Promotores, Técnicos de Urna ou Servidores
durante o dia da eleição. Sugerimos, ainda, de modo a minimizar o impacto
orçamentário com a medida requerida, em razão da pouca utilidade prática
observada em eleições anteriores, que poderá vir a ser suprimida a etapa 6 no
âmbito desta 44ª Zona Eleitoral.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ALISSON THIAGO NUNES DA SILVA, Chefe
de Cartório, em 14/02/2022, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1012562 e o código CRC 8E4563F9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 695 - TRE-AL/14ª ZE

Senhor Diretor-Geral,

Observando o Despacho GDG 1011916, justifico o aumento do número de carros
destinados a atender as necessidades de transporte de agentes e materiais da Justiça
Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de execução das
Eleições Gerais de 2022, especificamente no âmbito desta 14ª Zona Eleitoral, na forma
a seguir.

A 14ª Zona Eleitoral dispõe de 5 (cinco) municípios, a sede e mais quatro termos
(incluindo Maragogi, que se destaca por ser de porte equivalente a Porto Calvo);
A Zona conta com 3 (três) juntas apuradoras, o que implica em três Magistrados
e três Promotores Eleitorais no dia da eleição;
Geralmente temos 7 (sete) técnicos de urna para atender às demandas, nos 5
municípios.

De acordo com o Pregão Eletrônico n.º 72/2020, a quantidade de veículos destinados à
14ª Zona foi assim definida:

1 (um) carro para a etapa 0 (destinado ao Posto de Atendimento Definitivo -
Maragogi);
2 (dois) carros para a etapa 1 (destinado ao NAT);
nenhum carro para a etapa 2;
1 (um) carro para a etapa 3;
3 (três) carros para a etapa 4;
4 (quatro) carros para a etapa 5;
2 (dois) carros para a etapa 6; 
3 (três) carros para a etapa 7; e
nenhum carro para etapa 8.

Também de acordo com o pregão Eletrônico n.º 72/2020, assim são definidas as
etapas:

ETAPA - HORÁRIO - PERÍODO

Etapa 0 ¹ (PADs) - Das 08:00h às 18:00h - a) Período de 03/11/2020 a 15/11/2020,
exceto dia 08/11/2020, e; b) não haverá execução em eventual 2º turno.

Etapa 1 ² (NATs) - Das 08:00h às 18:00h  - a) Período de 03/11/2020 a 15/11/2020,
exceto dia 08/11/2020, e; b) de 23/11/2020 a 29/11/2020, se houver 2ºturno.

Etapa 2 - Das 08:00h às 18:00h - a) Período de 09/11/2020 a 15/11/2020 e; b) de
23/11/2020 a 29/11/2020, se houver 2ºturno.

Etapa 3 - Das 08:00h às 18:00h - Antevéspera das eleições: a) dia 13/11/2020, 1º turno
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e; b) dia 27/11/2020, se houver 2º turno.

Etapa 4 - Das 09:00h às 19:00h - Véspera das eleições: a) dia 14/11/2020, 1º turno
e; b) dia 28/11/2020, se houver 2º turno.

Etapa 5 - Das 05:00h às 18:00h - Dias das eleições: a) dia 15/11/2020, 1º turno e; b)
dia 29/11/2020, se houver 2º turno.

Etapa 6 - Das 18:00h às 24:00h - Dias das eleições: a) dia 15/11/2020, 1º turno e; b)
dia 29/11/2020, se houver 2º turno.

Etapa 7 (PTRs) - Das 14:00h às 20:00h - Dias das eleições: a) dia 15/11/2020, 1º turno
e; b) dia 29/11/2020, se houver 2º turno.

Etapa 8 - Das 08:00h às 18:00h - a) dia 17/11/2020 e; b) dia 01/12/2020, se houver 2º
turno.

 

Analisado os números de veículos destinados a esta 14ª Zona para cada etapa,
solicitamos os seguintes acréscimos:

ETAPA 3 - acréscimo de 3 carros, totalizando 4, para conduzir as equipes até os
locais de votação e auxiliar na montagem das seções eleitorais.

ETAPA 4 - acréscimo de 1 carro, totalizando 4, para conduzir as equipes até os
locais de votação e auxiliar na montagem das seções eleitorais.

ETAPA 5 - Saliento que provavelmente somente haverá ponto de transmissão no
Posto de Atendimento Definitivo - Maragogi/AL para as próximas eleições, o que exclui
a necessidade dos três carros da etapa 7, já que sendo Posto de Atendimento, as
mídias e urnas são armazenadas lá. Esses três veiculos da etapa 7 solicitamos
que sejam transferidos para a etapa 5, além do acréscimo de mais um
veículo, totalizando 8 carros, devido à quantidade de municípios que atendemos
(cinco) e a descentralização dos locais de votação em Maragogi e Japaratinga. Atenta-
se também à necessidade de condução dos três Juízes e três Promotores, já que nossa
Zona tem três juntas eleitorais, e as autoridades sempre requisitam carro
individualmente, além da condução de Técnicos de Urna e Servidores durante o dia da
eleição.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTO FRANCISCO VASCONCELOS
NASCIMENTO, Analista Judiciário, em 15/02/2022, às 14:54, 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
1012772 e o código CRC 8B03998E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 702 - TRE-AL/12ª ZE

Senhor Secretário de Administração,

Informo que, em reunião com os servidores desta zona, retifico informação anterior,
pois decidimos fazer uns ajustes e utilizarmos o quantitativo disponibilizado no Pregão
Eletrônico 72/2020 (evento 0779814), logo,  não será necessário acréscimo no número
de veículos disponibilizados para esta 12ª Zona Eleitoral nas Eleições 2022.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por PATRÍCIA MARIA FERREIRA GÊDA, Chefe
de Cartório, em 14/02/2022, às 10:36, 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
1012863 e o código CRC 7D55392B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 709 - TRE-AL/17ª ZE

Informo, em resposta ao Despacho GDG 1011916, pormenores das demandas que
justificam os acréscimos intentados:

Semana do pleito: atividades relativas à vistoria de locais de votação e regularização de
pendências supervenientes à vistoria inicialmente feita pelo Cartório (troca de lâmpadas,
conserto de tomadas, fechaduras e outros, por exemplo); entrega de materias,
comunicados e outros contatos com os Coordenadores de Local de Votação e seus
auxiliares (esses temas se avolumam de chamados nesse período);

Véspera: conferência das tabelas de correspondências e vistoria do ambiente de
preparação das seções eleitorais;

Dia da Eleição: transporte de urnas de contingência, técnicos de urna e servidores à
disposição do Cartório no dia; transporte de Juízes e MPE à disposição do Cartório;
envio urgente de materias porventura faltantes; envio de parcela adicional de água
mineral, caso ocorra necessidade.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO AUGUSTO PEDROSA JÚNIOR,
Chefe de Cartório, em 14/02/2022, às 11:25, 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
1012922 e o código CRC 3CB57624.

0006479-70.2021.6.02.8000 1012922v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 713 - TRE-AL/53ª ZE

Informo, em resposta ao Despacho GDG 1011916, pormenores
das demandas que justificam os acréscimos intentados:

Semana do pleito: atividades relativas à vistoria de locais de
votação e regularização de pendências supervenientes à vistoria inicialmente
feita pelo Cartório (troca de lâmpadas, conserto de tomadas, fechaduras e
outros, por exemplo); entrega de materias, comunicados e outros contatos
com os Coordenadores de Local de Votação e seus auxiliares (esses temas se
avolumam de chamados nesse período);

Véspera: conferência das tabelas de correspondências e vistoria
do ambiente de preparação das seções eleitorais;

Dia da Eleição: transporte de urnas de contingência, técnicos de
urna e servidores à disposição do Cartório no dia; transporte de Juízes e MPE
à disposição do Cartório; envio urgente de materias porventura faltantes;
envio de parcela adicional de água mineral, caso ocorra necessidade.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JANES GOMES DE ARAUJO, Chefe de
Cartório Substituta, em 14/02/2022, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1012942 e o código CRC 4F13A437.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 715 - TRE-AL/3ª ZE

Em aditamento à Informação 655 (1012066), informo numericamente o acréscimo
pretendido detalhado por etapasr: 

Etapa 2: 02 carros a mais (total para a etapa: 06 carros)

Etapa 3: 01 carro a mais (total para a etapa: 02 carros)

Etapa 4: 03 carros a mais (total para a etapa: 07 carros)

Etapa 5: 03 carros a mais (total para a etapa: 07 carros)

 

Ateciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO ALVES FILHO, Chefe de Cartório, em
14/02/2022, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1012944 e o código CRC 49F83DE5.

0006479-70.2021.6.02.8000 1012944v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 716 - TRE-AL/8ª ZE

Senhor Diretor-Geral,
 
Observando o Despacho GDG 1011916, justifico

o aumento do número de carros destinados a atender as
necessidades de transporte de agentes e materiais da Justiça
Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de
execução das Eleições Gerais de 2022, especificamente no âmbito da
8ª Zona Eleitoral, na forma a seguir.

A referida Zona Eleitoral dispõe de 4 (quatro)
municípios, a sede e mais três termos;

A Zona conta com 2 (duas) juntas apuradoras, o que
implica em dois Magistrados e dois Promotores Eleitorais no dia
da eleição.

 
De acordo com o Pregão Eletrônico n.º 72/2020,

a quantidade de veículos destinados à 8ª Zona foi assim definida:

1 (um) carro para a etapa 3;
3 (três) carros para a etapa 4;
4 (quatro) carros para a etapa 5;
2 (dois) carros para a etapa 6;
2 (dois) carros para a etapa 7.
 

Diante do informado, sugerimos o acréscimo de 2 (dois)
carros na etapa 5 (dia das eleições - 6 carros), para condução dos
dois Juízes e dois Promotores, além dos Técnicos de Urna e
Servidores durante o dia da eleição; e de 1 (um) carro na etapa 7 (dia
das eleições - 3 carros), tendo em vista que funcionam 3 (três)
PTRs nesta zona eleitoral.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por CARLOS EDUARDO MAIA PAIVA DE
FREITAS, Chefe de Cartório Substituto, em 16/02/2022, às 08:49, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1012945 e o código CRC F05326DE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 717 - TRE-AL/10ª ZE

Senhor Diretor-Geral,
Atendendo o disposto no Despacho GDG 1011916,

entendo ser razoável o incremento do número de carros destinados a
atender as necessidades de transporte de agentes e materiais nesta
10ª Zona Eleitoral (Palmeira dos Índios), em razão de:

Esta Zona Eleitoral dispõe de 21 (vinte e um) locais
de votação distribuídos nas zonas rural e urbana, há local cuja
distância é de 14 (quatorze) Km da sede do cartório, o acesso é
por meio de estrada não pavimentada e o tempo para chegar é de
aproximadamente 30 (trinta) minutos;

Os locais de votação da zona rural são distribuídos
nos cinco povoados (Bonifácio, Coruripe da Cal, Lagoa do
Caldeirão, Santo Antônio e Canfístula) do município de Palmeira
dos Índios, ensejando uma grande logística para atender as
demandas que ocorrem na véspera e dia da eleição.

Observando o termo de referência do Pregão Eletrônico
n.º 72/2020, a quantidade de veículos destinados à 10ª Zona
foi assim definida:

1 (um) carro para a etapa 3;
2 (dois) carros para a etapa 4;
4 (quatro) carros para a etapa 5; e
2 (dois) carros para a etapa 6,

Neste contexto, solicitamos a Vossa Senhoria que
autorize o acréscimo de mais um veículo nas etapas 4 e 5 na
quantidade estipulada no termo de referência do Pregão Eletrônico
72/2020 para prestar melhor suporte aos locais de votação dos
povoados que se encontram na zona rural do município de Palmeira
dos Índios na véspera e dia da eleição.

É a informação.
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Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE COSTA DE FRANÇA,
Chefe de Cartório, em 14/02/2022, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1012962 e o código CRC C9A1C3A4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 719 - TRE-AL/26ª ZE

Senhor Diretor-Geral,

Observando o Despacho GDG 1011916, justifico o aumento do número de carros
destinados a atender as necessidades de transporte de agentes e materiais da Justiça
Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de execução das
Eleições Gerais de 2022, especificamente no âmbito da 26ª Zona Eleitoral, na forma a
seguir.

A referida Zona Eleitoral dispõe de 2 (dois) municípios (Marechal Deodoro e Barra
de São Miguel), sendo que no município sede (Marechal Deodoro) há bairros
distantes do Catório Eleitoral (Centro), como Massagueira, Barra Nova, Santa Rita
e o Francês;
Geralmente temos apenas 4 (quatro) técnicos de urna para atender às possíveis
demandas.

De acordo com o Pregão Eletrônico n.º 72/2020, a quantidade de veículos destinados à
26ª Zona foi assim definida:

1 (um) carro para a etapa 3;
1 (um) carro para a etapa 4;
2 (dois) carros para a etapa 5;
1 (um) carro para a etapa 6; e
1 (um) carro para a etapa 7.

Saliento que provavelmente não haverá pontos de transmissão na 26ª Zona para as
próximas eleições, o que exclui o carro da etapa 7.

Diante do informado, sugerimos o acréscimo de 1 (um) carro na etapa 4 (véspera
das eleições - 2 carros), para organização e vistoria final dos locais de
votação, conferência de correpondências e envio do material dos mesários; e o
acréscimo de 02 (dois) carros na etapa 5 (dia das eleições - 4 carros), para
condução de Técnicos de Urna e Servidores durante o dia da eleição.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SHIRLEY DANUSA CORDEIRO DÓRIA,
Chefe de Cartório, em 14/02/2022, às 13:35, 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
1012991 e o código CRC B20F3866.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 741 - TRE-AL/9ª ZE

Informo, em resposta ao Despacho GDG 1011916,
pormenores das demandas que justificam os acréscimos intentados:

Semana do pleito: atividades relativas à vistoria de locais
de votação e regularização de pendências supervenientes à vistoria
inicialmente feita pelo Cartório (troca de lâmpadas, conserto de
tomadas, fechaduras e outros, por exemplo); entrega de materias,
comunicados e outros contatos com os Coordenadores de Local de
Votação e seus auxiliares (esses temas se avolumam de chamados
nesse período);

Véspera: conferência das tabelas de correspondências e
vistoria do ambiente de preparação das seções eleitorais
(LEMBRAMOS QUE ESTE CARTÓRIO ATENDE 3 MUNICÍPIOS E
DISPOR DE APENAS 2 CARROS NA VÉSPERA
DIFICULTARÁ O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE
PREPARAÇÃO E VISTORIA DAS SEÇÕES, UMA VEZ QUE
PRECISAMOS COMPARECER A 14 LOCAIS DE VOTAÇÃO);

Dia da Eleição: transporte de urnas de contingência,
técnicos de urna e servidores à disposição do Cartório no dia;
transporte de Juízes e MPE à disposição do Cartório; envio urgente
de materias porventura faltantes; envio de parcela adicional de água
mineral, caso ocorra necessidade (NO DIA DA ELEIÇÃO, TEMOS
QUE ENVIAR 2 CARROS PARA OS MUNICÍPIOS TERMO -
BRANQUINHA E MESSIAS- E, CASO TENHAMOS APENAS 3
CARROS À DISPOSIÇÃO, FICAREMOS COM APENAS UM CARRO
PARA O MUNICÍPIO DE MURICI, QUE É A SEDE DA ZONA E
CONTA COM 8 LOCAIS DE VOTAÇÃO).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FABRÍCIO DE OLIVEIRA PIMENTEL, Chefe
de Cartório, em 15/02/2022, às 09:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1013576 e o código CRC 97BEC9F1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 746 - TRE-AL/33ª ZE

Informo, em atenção ao Despacho GDG 1011916, quanto à justificativa aos acréscimos
especificados no evento SEI 0989370:

Semana do pleito: atividades relativas às vistorias de locais de votação e regularização
de pendências supervenientes às vistorias inicialmente feitas pelo Cartório (troca de
lâmpadas, conserto de tomadas, fechaduras e outros); entrega de materiais,
comunicados e demais contatos com os Coordenadores de Local de Votação e seus
auxiliares.

Véspera: conferência das tabelas de correspondências e vistoria do ambiente de
preparação das seções eleitorais.

Dia da Eleição: transporte de urnas de contingência; transporte de servidores à
disposição do Cartório; envio urgente de materiais porventura faltantes; envio de
parcela adicional de água mineral, caso ocorra necessidade.

A Zona conta com 03 (três) juntas apuradoras, o que implica em 03 Magistrados e 03
Promotores Eleitorais no dia da eleição, sendo necessário, portanto, o transporte dos
Juízes e MPE à disposição do Cartório.

Além disso, os técnicos de urna (Eleição passada foram em número de 06), que devem
atender às possíveis demandas de 30 (trinta) locais de votação desta 33ª Zona,
necessitam de veículos à disposição.

Afora as situações acima relacionadas, ressalto que esta 33ª ZE-AL é formada pelos
bairros Tabuleiro dos Martins e Clima Bom I e II, que são enormes, com escolas,
inclusive, em locais de difícil acesso, o que demanda ainda mais veículos à disposição.

Também, cabe destacar que, em pleitos anteriores, sempre pudemos contar com
veículos cedidos de diversos órgãos públicos contatados. Contudo, percebemos, nas
Eleições 2020, que a maioria deles não conta mais com frota própria, utilizando-se de
carros locados (ou seja, não há como ceder). O fato de continuarmos vivendo a
pandemia pela Covid-19 é outro complicador, neste sentido, visto que os órgãos, que
ainda possuem veículos próprios, diminuíram o quantitativo de motoristas à disposição.

Era o que tinha a informar.

Documento assinado eletronicamente por JANAÍNA MARA BATALHA DE GOIS, Chefe
de Cartório, em 15/02/2022, às 11:57, 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
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 754 - TRE-AL/21ª ZE

Senhor Diretor-Geral,

Observando o Despacho GDG 1011916, justifico o aumento do número de carros
destinados a atender as necessidades de transporte de agentes e materiais da Justiça
Eleitoral de Alagoas no âmbito desta 21ª Zona Eleitoral, na forma a seguir:

A 21ª Zona Eleitoral dispõe de 2 (dois) municípios (União dos Palmares e Santana
do Mundaú) que distam cerca de 26 km um do outro, além disso muitos locais de
votação (principalmente do município de Santana do Mundaú) são distantes do
centro da cidade;
Geralmente temos 4 (quatro) técnicos de urna para atender às demandas, nos 2
municípios.

De acordo com o Pregão Eletrônico n.º 72/2020, a quantidade de veículos destinados à
21ª Zona foi assim definida:

Etapa 0 – cerca de 15 dias antes do pleito, das 8:00 as 18:00 – nenhum carro
(destinado ao PAD que União não possui);
Etapa 1 – cerca de 15 dias antes do pleito, das 8:00 as 18:00 –  2 (dois) carros
(destinado ao NAT);
Etapa 2 – semana que antecede ao pleito, das 8:00 as 18:00 – nenhum carro;
Etapa 3 – ANTEVÉSPERA DO PLEITO, das 8:00 as 18:00 – 1 (um) carro;
Etapa 4 – VÉSPERA DO PLEITO, das 9:00 as 19:00 –  1 (um) carro;
Etapa 5 – DIA DO PLEITO, das 5:00 as 18:00 –  3 (três) carros;
Etapa 6 – DIA DO PLEITO, das 18:00 as 24:00 –  2 (dois) carros; 
Etapa 7 – DIA DO PLEITO, das 14:00 as 20:00 –  nenhum carro (destinado a PTRs
que União não possui); e
Etapa 8 – cerca de 15 dias antes do pleito, das 8:00 as 18:00 –  nenhum carro.

Analisado os números de veículos destinados a esta 21ª Zona para cada etapa,
solicitamos os seguintes acréscimos:

ETAPA 3 - acréscimo de 2 carros, totalizando 3, para conduzir as equipes até os
locais de votação e auxiliar na montagem das seções eleitorais.

ETAPA 4 - acréscimo de 2 carros, totalizando 3, para conduzir as equipes até os
locais de votação e auxiliar na montagem das seções eleitorais.

ETAPA 5 - acréscimo de 2 carros, totalizando 5, para conduzir as equipes no e
auxílio em qualquer demanda envolvendo defeitos em urnas eletrônicas ou problemas
que atrapalhem o fluxo normal da votação e que por vezes o cartório é chamado para
solucionar pessoalmente, o que é agravado em virtude da distância entre os municípios
e locais de votação que fazem parte desta zona, a fim de diminuir o risco de atraso no
encerramento de qualquer seção e recebimento da mídia de resultado no local de
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transmissão do resultado.

Respeitosamente,

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA BRITO VIEIRA CALDAS, Chefe
de Cartório, em 15/02/2022, às 15:56, 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
1013877 e o código CRC 2C34EB34.
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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 fevereiro de 2022.
 Senhor Chefe da SAPEV.
 Com o intuito de dar maior celeridade ao levantamento das

informações apresentadas pelos Cartórios Eleitorais, submeto quadro
sintetizado das informações apresentadas pelas Zonas Eleitorais. In verbis: 

               Zona Eleitoral                       Evento
3ªZE 1012066 e 1012944
29ªZE 1012118
44ªZE 1012562
14ªZE 1012772
12ªZE 1012863
17ªZE 1012922
53ªZE 1012942
8ªZE 1012945
10ªZE 1012962
26ªZE 1012991
9ªZE 1013576
33ªZE 1013686
21ªZE 1013877

Ao ensejo, comunico que foi objeto de deliberação, nesta
Diretoria-Geral, que a apreciação e posterior manifestação por essa SAPEV
fosse realizada até o dia 23 de fevereiro do corrente ano, frente à
urgência da contratação, com a posterior apreciação da temática pela CPPE e
a apresentação de Termo de Referência pelos gestores do contrato.

Sob tais ponderações, volvo os autos a Vossa Senhoria para
cumprimento ao deliberado.

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 16/02/2022, 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
1014605 e o código CRC E804D883.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
À CPPE
 
Senhores Membros da Comissão,
 
Em atenção ao Despacho AGE 1014605, que lista e

sintetiza as justificativas dos pedidos de redimencionamento
da destinação de veículos automotores às unidades
cartorárias ali assinaladas, direcionadas ao Pleito Eleitoral,
a SAPEV manifesta sua acolhida, vez que as formulações
promanam de agentes públicores detentores de conhecimento
das realidades e das necessidades locais, com vistas à
garantia da boa execução dos serviços ora perseguidos.

Assim sendo,  sugiro a evolução dos autos ao seu
descortino.

 
Cordialmente.
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 21/02/2022, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 21/02/2022, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1016988 e o código CRC 8D75080D.
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Planilha1

Página 1

MUNICÍPIO ELEIÇÕES 2020 ELEIÇÕES 2022 OBSERVAÇÕES

1ª ZE MACEIÓ 20 VEÍCULOS 20 VEÍCULOS Manter Eleições 2020.

2ª ZE MACEIÓ 22 VEÍCULOS -

3ª ZE MACEIÓ 20 VEÍCULOS 29 VEÍCULOS

5ª ZE VIÇOSA 9 VEÍCULOS 9 VEÍCULOS Manter Eleições 2020.
6ª ZE ATALAIA 5 VEÍCULOS 5 VEÍCULOS Manter Eleições 2020.

7ª ZE CORURIPE 6 VEÍCULOS 8 VEÍCULOS

8ª ZE PILAR 12 VEÍCULOS 15 VEÍCULOS

9ª ZE MURICI 8 VEÍCULOS -

10ª ZE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 11 VEÍCULOS 13 VEÍCULOS

11ª ZE PÃO DE AÇÚCAR 6 VEÍCULOS -

12ª ZE PASSO DE CAMARAGIBE 9 VEÍCULOS 9 VEÍCULOS Manter Eleições 2020.
13ª ZE PENEDO 10 VEÍCULOS 10 VEÍCULOS Manter Eleições 2020.

14ª ZE PORTO CALVO 16 VEÍCULOS 21 VEÍCULOS

15ª ZE RIO LARGO 5 VEÍCULOS -

16ª ZE SÃO JOSÉ DA LAJE 6 VEÍCULOS 6 VEÍCULOS Manter Eleições 2020.

17ª ZE SÃO LUÍS DO QUITUNDE 9 VEÍCULOS -

18ª ZE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 11 VEÍCULOS 11 VEÍCULOS Manter Eleições 2020.

19ª ZE SANTANA DO IPANEMA 10 VEÍCULOS 10 VEÍCULOS

20ª ZE TRAIPU 6 VEÍCULOS 6 VEÍCULOS Manter Eleições 2020.

21ª ZE UNIÃO DOS PALMARES 9 VEÍCULOS 15 VEÍCULOS

22ª ZE ARAPIRACA 10 VEÍCULOS 10 VEÍCULOS Manter Eleições 2020.

26ª ZE MARECHAL DEODORO 6 VEÍCULOS 9 VEÍCULOS

27ª ZE MATA GRANDE 6 VEÍCULOS 6 VEÍCULOS Manter Eleições 2020.
28ª ZE QUEBRANGULO 10 VEÍCULOS - Sem resposta.

29ª ZE BATALHA 8 VEÍCULOS 13 VEÍCULOS

31ª ZE MAJOR IZIDORO 6 VEÍCULOS - Sem resposta.

33ª ZE MACEIÓ 21 VEÍCULOS -

34ª ZE TEOTÔNIO VILELA 5 VEÍCULOS - Sem resposta.

37ª ZE PORTO REAL DO COLÉGIO 9 VEÍCULOS 9 VEÍCULOS Manter Eleições 2020.

39ª ZE ÁGUA BRANCA 6 VEÍCULOS 6 VEÍCULOS Manter Eleições 2020.

40ª ZE DELMIRO GOUVEIA 16 VEÍCULOS 27 VEÍCULOS

44ª ZE GIRAU DO PONCIANO 6 VEÍCULOS 8 VEÍCULOS

45ª ZE IGACI 10 VEÍCULOS -

46ª ZE CACIMBINHAS 9 VEÍCULOS 15 VEÍCULOS Acréscimo de 6 veículos (6 veículos na etapa 6).

47ª ZE CAMPO ALEGRE 5 VEÍCULOS 7 VEÍCULOS

48ª ZE BOCA DA MATA 12 VEÍCULOS - Sem resposta.
49ª ZE SÃO SEBASTIÃO 6 VEÍCULOS 6 VEÍCULOS Manter Eleições 2020.
50ª ZE MARAVILHA 7 VEÍCULOS 7 VEÍCULOS Manter Eleições 2020.

51ª ZE SÃO JOSÉ DA TAPERA 5 VEÍCULOS 7 VEÍCULOS

53ª ZE JOAQUIM GOMES 10 VEÍCULOS -

54ª ZE MACEIÓ 18 VEÍCULOS - Sem resposta.
55ª ZE ARAPIRACA 10 VEÍCULOS 10 VEÍCULOS Manter Eleições 2020.

ZONA 
ELEITORAL

Acréscimo de transporte auxiliar para a semana do 
pleito, véspera e dia das Eleições 2022.

Acréscimo de 9 veículos (2 veículos na etapa 2, 1 
veículo na etapa 3, 3 veículos na etapa 4 e 3 

veículos na etapa 5). 

Acréscimo de pelo menos um carro no período que 
antecede as Eleições, bem como no dia seguinte ao 

pleito.
Acréscimo de 3 veículos (2 veículos na etapa 5 e 1 

veículo na etapa 7). 
Acréscimo de transporte auxiliar para a véspera e 

dia das Eleições 2022.
Acréscimo de 2 veículos (1 veículo na etapa 4 e 1 

veículo na etapa 5). 
Acréscimo de transporte auxiliar para a véspera e 

dia das Eleições 2022.

Acréscimo de 5 veículos (3 veículos na etapa 3, 1 
veículo na etapa 4 e 1 veículo na etapa 5). 

Probabilidade de exclusão dos 3 veículos da etapa 
7. Transferência dos 3 veículos da etapa 7 para a 

etapa 5.
Acréscimo de transporte auxiliar para a véspera e 

dia das Eleições 2022.

Acréscimo de transporte auxiliar para a véspera e 
dia das Eleições 2022.

Sugere avaliar a possibilidade de contratação de 
transporte auxiliar por diárias.

Acréscimo de 6 veículos (2 veículos na etapa 3, 2 
veículos na etapa 4 e 2 veículos na etapa 5). 

Probabilidade de exclusão do veículo da etapa 7.

Acréscimo de 3 veículos (1 veículo na etapa 4 e 2 
veículos na etapa 5). Probabilidade de exclusão do 

veículo da etapa 7.

Acréscimo de 5 veículos (1 veículo na etapa 4 e 4 
veículos na etapa 5). Probabilidade de exclusão 

dos 2 veículos da etapa 7.

Acréscimo de transporte auxiliar para a semana do 
pleito, véspera e dia das Eleições 2022.

Acréscimo de 11 veículos (2 veículo na etapa 0, 3 
veículos para a etapa 3, 2 veículos para a etapa 4 e 

4 veículos na etapa 5). 
Acréscimo de 2 veículos (1 veículo na etapa 4 e 1 

veículo na etapa 5). Sugestão de supressão da 
etapa 6.

Acréscimo de transporte auxiliar para a semana do 
pleito, véspera e dia das Eleições 2022.

Acréscimo de pelo menos um carro no período que 
antecede as Eleições, bem como no dia seguinte ao 

pleito.

Acréscimo de 2 veículos (1 veículo na etapa 4 e 1 
veículo na etapa 5).

Acréscimo de transporte auxiliar para a semana do 
pleito, véspera e dia das Eleições 2022.
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Planilha2

Página 1

TRANSPORTE AUXILIAR – ELEIÇÕES 2020
ZONA ELEITORAL MUNICÍPIO SEDE ETAPA 0 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8

1ª MACEIÓ 0 0 3 1 3 4 3 3 3
2ª MACEIÓ 0 0 3 1 4 4 3 4 3
3ª MACEIÓ 0 1 4 1 4 4 3 0 3
5ª VIÇOSA 0 0 0 1 2 3 1 2 0
6ª ATALAIA 0 0 0 1 1 2 1 0 0
7ª CORURIPE 0 0 0 1 1 2 1 1 0
8ª PILAR 0 0 0 1 3 4 2 2 0
9ª MURICI 0 0 0 1 2 3 1 1 0

10ª PALMEIRA DOS ÍNDIOS 0 2 0 1 2 4 2 0 0
11ª PÃO DE AÇÚCAR 0 0 0 1 1 2 1 1 0
12ª PASSO DE CAMARAGIBE 0 0 0 1 2 3 1 2 0
13ª PENEDO 0 2 0 1 1 3 2 1 0
14ª PORTO CALVO 1 2 0 1 3 4 2 3 0
15ª RIO LARGO 0 0 0 1 1 2 1 0 0
16ª SÃO JOSÉ DA LAGE 1 0 0 1 1 2 1 0 0
17ª SÃO LUÍS DO QUITUNDE 0 0 0 1 2 3 1 2 0
18ª SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 0 2 0 1 2 3 1 2 0
19ª SANTANA DO IPANEMA 0 2 0 1 1 3 2 1 0
20ª TRAIPÚ 0 0 0 1 1 2 1 1 0
21ª UNIÃO DOS PALMARES 0 2 0 1 1 3 2 0 0
22ª ARAPIRACA 0 2 0 1 2 3 2 0 0
26ª MARECHAL DEODORO 0 0 0 1 1 2 1 1 0
27ª MATA GRANDE 0 0 0 1 1 2 1 1 0
28ª QUEBRANGULO 0 0 0 1 2 3 2 2 0
29ª BATALHA 0 0 0 1 2 2 1 2 0
31ª MAJOR ISIDORO 0 0 0 1 1 2 1 1 0
33ª MACEIÓ 0 1 2 1 4 4 3 3 3
34ª TEOTÔNIO VILELA 0 0 0 1 1 2 1 0 0
37ª PORTO REAL DO COLÉGIO 1 0 0 1 2 3 1 1 0
39ª ÁGUA BRANCA 0 0 0 1 1 2 1 1 0
40ª DELMIRO GOUVEIA 1 2 0 1 2 4 3 3 0
44ª GIRAU DO PONCIANO 0 0 0 1 1 2 1 1 0
45ª IGACI 0 0 0 1 2 3 2 2 0
46ª CACIMBINHAS 0 0 0 1 2 3 1 2 0
47ª CAMPO ALEGRE 0 0 0 1 1 2 1 0 0
48ª BOCA DA MATA 1 0 0 1 3 4 3 0 0
49ª SÃO SEBASTIÃO 0 0 0 1 1 2 1 1 0
50ª MARAVILHA 0 0 0 1 2 3 1 0 0
51ª SÃO JOSÉ DA TAPERA 0 0 0 1 1 2 1 0 0
53ª JOAQUIM GOMES 0 0 0 1 2 4 3 0 0
54ª MACEIÓ 0 0 2 1 3 4 3 2 3
55ª ARAPIRACA 0 2 0 1 2 3 2 0 0

TOTAL DE VEÍCULOS POR ETAPA 5 20 14 42 77 121 68 49 15

TOTAL DE VEÍCULOS   411

TRANSPORTE AUXILIAR – ELEIÇÕES 2022
ZONA ELEITORAL MUNICÍPIO SEDE ETAPA 0 ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 ETAPA 6 ETAPA 7 ETAPA 8

1ª MACEIÓ 0 0 3 1 3 4 3 3 3
2ª MACEIÓ 0 0 3 1 4 4 3 4 3
3ª MACEIÓ 0 1 6 2 7 7 3 0 3
5ª VIÇOSA 0 0 0 1 2 3 1 2 0
6ª ATALAIA 0 0 0 1 1 2 1 0 0
7ª CORURIPE 0 1 0 1 1 2 1 1 1
8ª PILAR 0 0 0 1 3 6 2 3 0
9ª MURICI 0 0 0 1 2 3 1 1 0

10ª PALMEIRA DOS ÍNDIOS 0 2 0 1 3 5 2 0 0
11ª PÃO DE AÇÚCAR 0 0 0 1 1 2 1 1 0
12ª PASSO DE CAMARAGIBE 0 0 0 1 2 3 1 2 0
13ª PENEDO 0 2 0 1 1 3 2 1 0
14ª PORTO CALVO 1 2 0 4 4 8 2 0 0
15ª RIO LARGO 0 0 0 1 1 2 1 0 0
16ª SÃO JOSÉ DA LAGE 1 0 0 1 1 2 1 0 0
17ª SÃO LUÍS DO QUITUNDE 0 0 0 1 2 3 1 2 0
18ª SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 0 2 0 1 2 3 1 2 0
19ª SANTANA DO IPANEMA 0 2 0 1 1 3 2 1 0
20ª TRAIPÚ 0 0 0 1 1 2 1 1 0
21ª UNIÃO DOS PALMARES 0 2 0 3 3 5 2 0 0
22ª ARAPIRACA 0 2 0 1 2 3 2 0 0
26ª MARECHAL DEODORO 0 0 0 1 2 4 1 1 0
27ª MATA GRANDE 0 0 0 1 1 2 1 1 0
28ª QUEBRANGULO 0 0 0 1 2 3 2 2 0
29ª BATALHA 0 0 0 1 3 6 1 0 0
31ª MAJOR ISIDORO 0 0 0 1 1 2 1 1 0
33ª MACEIÓ 0 1 2 1 4 4 3 3 3
34ª TEOTÔNIO VILELA 0 0 0 1 1 2 1 0 0
37ª PORTO REAL DO COLÉGIO 1 0 0 1 2 3 1 1 0
39ª ÁGUA BRANCA 0 0 0 1 1 2 1 1 0
40ª DELMIRO GOUVEIA 3 2 0 4 4 8 3 3 0
44ª GIRAU DO PONCIANO 0 0 0 1 2 3 1 1 0
45ª IGACI 0 0 0 1 2 3 2 2 0
46ª CACIMBINHAS 0 0 0 1 2 3 7 2 0
47ª CAMPO ALEGRE 0 1 0 1 1 2 1 0 1
48ª BOCA DA MATA 1 0 0 1 3 4 3 0 0
49ª SÃO SEBASTIÃO 0 0 0 1 1 2 1 1 0
50ª MARAVILHA 0 0 0 1 2 3 1 0 0
51ª SÃO JOSÉ DA TAPERA 0 0 0 1 2 3 1 0 0
53ª JOAQUIM GOMES 0 0 0 1 2 4 3 0 0
54ª MACEIÓ 0 0 2 1 3 4 3 2 3
55ª ARAPIRACA 0 2 0 1 2 3 2 0 0

TOTAL DE VEÍCULOS POR ETAPA 7 22 16 51 90 145 74 45 17

TOTAL DE VEÍCULOS   467

Anexo _Transporte Auxiliar_Comparativo (1024238)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 100



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1191 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

À CPPE.
 
Senhores Membros da Comissão,
 
Em atenção ao Despacho AGE (doc. 1014605), acerca da

contratação de veículos auxiliares para as Eleições 2022, foi
realizado o levantamento comparativo da quantidade de veículos
utilizados nas Eleições 2020, em relação a quantidade de veículos
sugerida mediante as informações apresentadas pelos Cartórios
Eleitorais, relativa a necessidade para as Eleições 2022.

Neste sentido, apresentamos o Anexo Transporte Auxiliar
Resumo (doc. 1024237), e o Anexo Transporte Auxiliar Comparativo
(doc. 1024238), sugerindo que seja realizada a estimativa de preços
utilizando-se os dois cenários apresentados, com o quantitativo
utilizado nas Eleições 2020 (com as adaptações necessárias ao 2º
Turno de Votação, por se tratar de eleições gerais) e com aquele
revisto de acordo com as solicitações das Unidades Cartorárias.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/03/2022, às 19:45, 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
1024940 e o código CRC 8E7F2057.

0006479-70.2021.6.02.8000 1024940v4
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DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.
 
Aos gestores José Carlos de Souza e Carlos Antonio

Vieira Costa,
 
As necessidades locais no que tange à contratação de

transporte auxiliar para apoio nas Eleições de 2022, no primeiro e no
segundo turnos, foram devidamente apresentadas pelos Cartórios
Eleitorais, levando-se em consideração o modelo adotado por ocasião
das últimas eleições, conforme detalhado nos quadros de distribuição
de veículos por períodos e etapas específicas, na forma descrita no
item 2 do Termo de Referência - Anexo I - ao Edital do Pregão
Eletrônico nº 72/2020 (doc. 0779814, p. 34 a 42).

Em sede de manifestação, a SAPEV registrou sua
acolhida às proposições, entendendo pertinentes à realidade das
unidades cartorárias.

A Secretaria de Administração apresentou o Anexo
Transporte Auxiliar Resumo (doc. 1024237), e o Anexo Transporte
Auxiliar Comparativo (doc. 1024238), sugerindo que fosse realizada a
estimativa de preços utilizando-se os dois cenários apresentados,
com o quantitativo utilizado nas Eleições 2020 (com as adaptações
necessárias ao 2º Turno de Votação, por se tratar de eleições gerais)
e com aquele revisto de acordo com as solicitações das
Unidades Cartorárias.

Assim, de ordem do Diretor-Geral e Presidente da CPPE,
encaminho os autos à gestão contratual (José Carlos de Souza e
Carlos Antonio Vieira Costa)  para adoção das providências cabíveis
à espécie.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 15/03/2022, às 12:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 15/03/2022, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
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https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=835069&id_procedimento_atual=1008252&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001009&infra_hash=843b53797820e9e163f11f07ae402fffc66240a3f8d67b455f3b968810f337b9


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
1026838 e o código CRC ADB67802.

0006479-70.2021.6.02.8000 1026838v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 15 de março de 2022.
Senhor Desembargador Presidente, 
 
Versam os autos sobre logística de transporte

auxiliar para as eleições de 2022.
Em despacho constante do evento 1026838, a AGE

fez menção à juntada aos autos do Anexo Transporte Auxiliar
Resumo (doc. 1024237) e do Anexo Transporte Auxiliar
Comparativo (doc. 1024238), bem como promoveu o
direcionamento do processo para que os gestores contratuais
(José Carlos de Souza e Carlos Antonio Vieira
Costa) apresentassem estimativa de preços para a contratação
utilizando os dois cenários apresentados, com o quantitativo
utilizado nas Eleições 2020 (com as adaptações necessárias ao
2º Turno de Votação, por se tratar de eleições gerais) e com
aquele revisto de acordo com as solicitações das
Unidades Cartorárias.

Tendo em vista a urgência que o caso requer, dada
a iminência do início do período eleitoral, sugiro que seja
estabelecido o prazo de 10 (dez) dias para que os gestores
apresentem à CPPE o Termo de Referência utilizando os dois
cenários apresentados, conforme os parâmetros constantes da
informação 1191 (1024940), reproduzidos no despacho
AGE 1026838.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 15/03/2022, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1026949 e o código CRC 7530EB8E.

0006479-70.2021.6.02.8000 1026949v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.
 
A Diretoria-Geral narra, em Conclusão (1026949), que,

observadas as tratativas referentes às contratações necessárias à
realização das Eleições 2022, o tema do Transporte Auxiliar,
conquanto já conte com os anexos respectivos e em poder dos
gestores contratuais designados - servidores José Carlos de Souza e
Carlos Antônio Vieira Costa - para a apresentação de estimativas de
custos, infelizmente ainda não alcançou o ritmo de instrução
necessário.

Por isso, e em tom de apelo, remete os autos a esta
Presidência clamando para que, por ato específico, seja outorgado o
prazo de 10 (dez) àqueles responsáveis para que formalizem, à
Comissão Permanente de Planejamento de Eleições – CPPE, o Termo
de Referência que mensure os dois cenários apresentados, de acordo
com os parâmetros constantes da informação 1191 (1024940) e que
são objeto de reprodução no despacho AGE 1026838.

Reconhecido o caráter de inequívoca urgência que é
típico do tema, uma vez que a realização de pleitos é, por natureza, a
missão institucional e precípua da Justiça Eleitoral, reconheço a
necessidade de que seja a pendência classificada como questão que,
ora ainda pendente, deve ser objeto de evolução com absoluta
prioridade.

Isso psto, colho o teor do artigo 24, parágrafo único, da
Lei nº 9.784/99 para conceder aos gestores acima declinados o
prazo de 10 (dez) dias sugerido pela Diretoria-Geral com a
finalidade de que apresentem as informações que integram as
respectivas responsabilidades contratuais.

Devolva-se imediatamente à Diretoria-Geral para a
ciência aos servidores e para o controle da evolução processual.
Acaso transcorrido in albis o lapso concedido, retorne o feito a esta
Presidência para nova e definitiva análise.
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Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
15/03/2022, às 19:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1027200 e o código CRC 20AE3CA4.

0006479-70.2021.6.02.8000 1027200v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2022.
Aos gestores José Carlos de Souza e Carlos Antonio

Vieira Costa,
 
 
Encaminho a Vossas Senhorias, para conhecimento

e adoção das providências cabíveis, o Despacho AEP
(1027200), que lhes concedeu o prazo de 10 (dez) dias 
para apresentação de Termo de Referência à Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições – CPPE,
mensurando os dois cenários apresentados, de acordo com os
parâmetros constantes da Informação 1191 (1024940).

 
Em paralelo, encaminho os autos à AGE, para

acompanhamento e controle da evolução processual.  
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 16/03/2022, às 14:20, 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
1027895 e o código CRC A19ADB83.

0006479-70.2021.6.02.8000 1027895v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2022.

À

SAD.

Senhor Secretário, solicitamos informar se os quantitativos, a  localização e
abrangência dos NAD's E NAT's serão os mesmos utilizados nas eleições/2020.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Técnico
Judiciário, em 17/03/2022, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029509 e o código CRC C45EC455.

0006479-70.2021.6.02.8000 1029509v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2022.
Em atenção ao Despacho SMR 1029509, solicito ao

Sr. Secretário de TI informar se nas próximas eleições está
prevista a distribuição de pontos de apoio - NAT, conforme
observado em eleições anteriores.

Esclareço que, para a distribuição de núcleos
administrativos, esta Secretaria tem seguido a distribuição
fixada por essa Unidade.

À AGE, em paralelo, para ciência.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/03/2022, às 18:42, 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
1029627 e o código CRC F637B22A.

0006479-70.2021.6.02.8000 1029627v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Conforme ocorreu nas eleições realizadas em 2020,

a STI entende que os NATs devem ficar sediados em Maceió,
com atendimento remoto.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 18/03/2022, às 08:37, 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
1029826 e o código CRC F1093D9A.

0006479-70.2021.6.02.8000 1029826v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2022.
Remeto os autos aos Srs. Gestores, para ciência do

Despacho STI 1029826, com cópia à CPPE, para ciência da
estratégia de concentação dos NATs em Maceió.

Acerca dos NADs, como se trata de uma estratégia
auxiliar aos NATs, observo que não haveria razão de
implementá-los considerando o entendimento da TI.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/03/2022, às 12:03, 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
1030258 e o código CRC DDC2E946.

0006479-70.2021.6.02.8000 1030258v1

Despacho GSAD 1030258         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 111



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

DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2022.
R.H.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 21/03/2022, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1031033 e o código CRC A6B7B094.

0006479-70.2021.6.02.8000 1031033v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2022.

À

SAD.

Senhor Secretário, solicitamos informar se os quantitativos e a  localização  dos
PTR's serão os mesmos utilizados nas eleições/2020.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Técnico
Judiciário, em 21/03/2022, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1031355 e o código CRC 36C43C35.

0006479-70.2021.6.02.8000 1031355v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2022.
Submeto o pedido veiculado no Despacho

SMR 1031355 à Diretoria-Geral, pedindo vênia para sugerir
que aos autos seja oportunamente juntado o quadro de que
trata o Despacho GDG 1029652, proferido nos autos de
nº 0006794-98.2021.6.02.8000.

Ciência aos gestores designados.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/03/2022, às 22:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1031516 e o código CRC 07F8C674.

0006479-70.2021.6.02.8000 1031516v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2022.
À SAD, 
 
Em atenção ao Despacho GSAD (1031516),

solicitando que os quadros constantes nos autos do PA
nº 0006794-98.2021.6.02.8000 fossem anexados aos presentes
autos, informo que a juntada foi feita nos
eventos 1031904 e 1031906.

Quanto ao questionamento contido no Despacho da
SMR (1031355), sobre os quantitativos e a localização dos
Pontos de Transmissão,  conforme consta do PA citado, a
gestão contratual elaborou as
planilhas 1025405 e 1025409 (que ora foram anexas a este
procedimento), das quais constam os pontos de transmissão
por Distância e por Zona. A gestão frisou que para esse
momento e para o contrato de alocação de veículos para
transporte de urnas e mídias, a simples informação relativa à
existência de Pontos de Transmissão em cada cidade seria
suficiente. 

Acontece que as planilhas acima, contendo
os pontos de transmissão a serem utilizados nas eleições de
2022, foram submetidas para manifestação dos Cartórios bem
como avaliação acerca da necessidade de homologação do
quantitativo de pontos de transmissão pela Presidência.
Enquanto alguns cartórios confirmaram o quantitativo, outros
efetuaram algumas alterações. 

O processo encontra-se em fase de consolidação de
informações por parte dos gestores.  

Assim, sugiro que o presente feito aguarde a
conclusão dos autos do PA nº 0006794-98.2021.6.02.8000, a
fim de responder com maior precisão ao questionamento da
SMR. 
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 22/03/2022, às 17:57, 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
1031899 e o código CRC A6CFFB82.

0006479-70.2021.6.02.8000 1031899v1
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Relação de Pontos de Transmissão - Eleições 2022

Processo 0006794-98.2021.6.02.8000 Página 1 11/03/2022 11:18:27

PTR – Municípios do Interior

Ordem ZE Município Tipo Nome Trajeto (URL) QrCode

1 44 JARAMATAIA Local de Votação ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EULINA BARBOSA LIMA 56,50 01:01 01:04 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.659853,-37.002207;-9.883428,-36.820901

2 45 TAQUARANA Local de Votação ESCOLA MARIA IRACI TEÓFILO DE CASTRO 50,00 00:59 01:10 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.647105,-36.493304;-9.538621,-36.635044

3 48 TANQUE D'ARCA Local de Votação GRUPO ROSA DA FONSECA 44,40 00:56 01:15 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.534449,-36.434015;-9.64346,-36.216022

4 12 PORTO DE PEDRAS Local de Votação ESCOLA ESTADUAL CYRIDIAO DURVAL 36,90 00:55 01:29 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.15904,-35.296482;-9.243149,-35.490838

5 31 CRAÍBAS Local de Votação ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 28,90 00:54 01:52 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.611711,-36.763468;-9.538326,-36.994968

6 28 CHÃ PRETA Local de Votação ESCOLA MUNICIPAL CLOTILDES BRANDAO DE SOUZA 26,00 00:54 02:04 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.259389,-36.295926;-9.321333,-36.474727

7 18 JEQUIÁ DA PRAIA Local de Votação GRUPO ESCOLAR JOSE CALAZANS DE MEDEIROS 30,90 00:47 01:31 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-10.010874,-36.023183;-9.779822,-36.1021

8 28 BELÉM Local de Votação ESCOLA CENECISTA DE 1 GRAU ARÍSIO DE VASCONCELOS 44,80 00:46 01:01 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.573206,-36.495103;-9.321333,-36.474727

9 20 CAMPO GRANDE Local de Votação ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEMENTE 38,50 00:46 01:11 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.957269,-36.79095;-9.970968,-37.004134

Distância
(km)

Tempo
(hh:mm)

Tempo/Km
(mm:ss)
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Processo 0006794-98.2021.6.02.8000 Página 2 11/03/2022 11:18:27

Ordem ZE Município Tipo Nome Trajeto (URL) QrCodeDistância
(km)

Tempo
(hh:mm)

Tempo/Km
(mm:ss)

10 39 INHAPI Local de Votação ESCOLA DE 1 GRAU  RUBEM NUNES DE OLIVEIRA 43,20 00:41 00:56 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.220142,-37.748238;-9.261559,-37.936536

11 40 PIRANHAS Local de Votação ESCOLA ESTADUAL JOSE SENA DIAS 42,60 00:40 00:56 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.48383,-37.667694;-9.385668,-37.994843

12 8 COQUEIRO SECO Local de Votação GRUPO ESCOLAR CONEGO AMANDO DE GUSMAO 26,50 00:37 01:23 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.636161,-35.792127;-9.606567,-35.955068

13 14 MARAGOGI Local de Votação ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES 30,80 00:36 01:10 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.015098,-35.223503;-9.05851,-35.395263

14 11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES Local de Votação ESCOLA  MUNICIPAL MARIA AUGUSTA SILVA MELO 30,80 00:33 01:04 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.530783,-37.292548;-9.75007,-37.43617

15 48 MARIBONDO Local de Votação ESCOLA ESTADUAL ODETE BOMFIM 26,80 00:31 01:09 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.577853,-36.30723;-9.64346,-36.216022

16 12 MATRIZ DE CAMARAGIBE Local de Votação (NURE) ESCOLA MUNICIPAL SOFIA DE GOES MONTEIRO 21,10 00:28 01:19 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.151544,-35.526524;-9.243149,-35.490838

17 53 NOVO LINO Local de Votação ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO GOMES DE BARROS 33,00 00:25 00:45 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-8.941932,-35.661648;-9.136111,-35.749884

18 8 SANTA LUZIA DO NORTE Local de Votação ESC DR SIDRONIO AUGUSTO DE SANTA MARIA 19,30 00:25 01:17 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.604454,-35.822287;-9.606567,-35.955068

19 46 ESTRELA DE ALAGOAS Local de Votação ESCOLA DE 1 GRAU LUIZ DUARTE 26,20 00:22 00:50 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.390048,-36.757439;-9.401134,-36.988418
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20 8 SATUBA Local de Votação IFAL - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA 17,70 00:21 01:11 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.573587,-35.820138;-9.606567,-35.955068

21 50 POÇO DAS TRINCHEIRAS Local de Votação ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TOBIAS MEDEIROS 12,70 00:21 01:39 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.302779,-37.284361;-9.233751,-37.349116

22 6 CAPELA Local de Votação ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA GERALDO MEDEIROS DE MELO 17,10 00:17 00:59 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.415237,-36.076114;-9.511449,-36.003211

PTJE – Postos de Atendimento

Ordem ZE Município Tipo Nome Trajeto (URL) QrCode

1 16 COLÔNIA LEOPOLDINA Posto de Atendimento Posto de Atendimento Colônia Leopoldina - 16ª 51,00 00:53 01:02 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-8.911947,-35.718521;-9.007989,-36.058798

Distância
(km)

Tempo
(hh:mm)

Tempo/Km
(mm:ss)
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22 6 CAPELA Local de Votação ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA GERALDO MEDEIROS DE MELO 17,10 00:17 00:59 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.415237,-36.076114;-9.511449,-36.003211

12 8 COQUEIRO SECO Local de Votação GRUPO ESCOLAR CONEGO AMANDO DE GUSMAO 26,50 00:37 01:23 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.636161,-35.792127;-9.606567,-35.955068

18 8 SANTA LUZIA DO NORTE Local de Votação ESC DR SIDRONIO AUGUSTO DE SANTA MARIA 19,30 00:25 01:17 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.604454,-35.822287;-9.606567,-35.955068

20 8 SATUBA Local de Votação IFAL - INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA 17,70 00:21 01:11 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.573587,-35.820138;-9.606567,-35.955068

14 11 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES Local de Votação ESCOLA  MUNICIPAL MARIA AUGUSTA SILVA MELO 30,80 00:33 01:04 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.530783,-37.292548;-9.75007,-37.43617

4 12 PORTO DE PEDRAS Local de Votação ESCOLA ESTADUAL CYRIDIAO DURVAL 36,90 00:55 01:29 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.15904,-35.296482;-9.243149,-35.490838

16 12 MATRIZ DE CAMARAGIBE Local de Votação (NURE) ESCOLA MUNICIPAL SOFIA DE GOES MONTEIRO 21,10 00:28 01:19 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.151544,-35.526524;-9.243149,-35.490838

13 14 MARAGOGI Local de Votação ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DR. JOSÉ JORGE DE FARIAS SALES 30,80 00:36 01:10 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.015098,-35.223503;-9.05851,-35.395263

7 18 JEQUIÁ DA PRAIA Local de Votação GRUPO ESCOLAR JOSE CALAZANS DE MEDEIROS 30,90 00:47 01:31 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-10.010874,-36.023183;-9.779822,-36.1021

Distância
(km)

Tempo
(hh:mm)

Tempo/Km
(mm:ss)
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9 20 CAMPO GRANDE Local de Votação ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SEMENTE 38,50 00:46 01:11 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.957269,-36.79095;-9.970968,-37.004134

6 28 CHÃ PRETA Local de Votação ESCOLA MUNICIPAL CLOTILDES BRANDAO DE SOUZA 26,00 00:54 02:04 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.259389,-36.295926;-9.321333,-36.474727

8 28 BELÉM Local de Votação ESCOLA CENECISTA DE 1 GRAU ARÍSIO DE VASCONCELOS 44,80 00:46 01:01 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.573206,-36.495103;-9.321333,-36.474727

5 31 CRAÍBAS Local de Votação ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 28,90 00:54 01:52 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.611711,-36.763468;-9.538326,-36.994968

10 39 INHAPI Local de Votação ESCOLA DE 1 GRAU  RUBEM NUNES DE OLIVEIRA 43,20 00:41 00:56 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.220142,-37.748238;-9.261559,-37.936536

11 40 PIRANHAS Local de Votação ESCOLA ESTADUAL JOSE SENA DIAS 42,60 00:40 00:56 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.48383,-37.667694;-9.385668,-37.994843

1 44 JARAMATAIA Local de Votação ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EULINA BARBOSA LIMA 56,50 01:01 01:04 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.659853,-37.002207;-9.883428,-36.820901

2 45 TAQUARANA Local de Votação ESCOLA MARIA IRACI TEÓFILO DE CASTRO 50,00 00:59 01:10 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.647105,-36.493304;-9.538621,-36.635044

19 46 ESTRELA DE ALAGOAS Local de Votação ESCOLA DE 1 GRAU LUIZ DUARTE 26,20 00:22 00:50 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.390048,-36.757439;-9.401134,-36.988418

3 48 TANQUE D'ARCA Local de Votação GRUPO ROSA DA FONSECA 44,40 00:56 01:15 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.534449,-36.434015;-9.64346,-36.216022
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15 48 MARIBONDO Local de Votação ESCOLA ESTADUAL ODETE BOMFIM 26,80 00:31 01:09 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.577853,-36.30723;-9.64346,-36.216022

21 50 POÇO DAS TRINCHEIRAS Local de Votação ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TOBIAS MEDEIROS 12,70 00:21 01:39 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-9.302779,-37.284361;-9.233751,-37.349116

17 53 NOVO LINO Local de Votação ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO GOMES DE BARROS 33,00 00:25 00:45 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-8.941932,-35.661648;-9.136111,-35.749884

PTJE – Postos de Atendimento

Ordem ZE Município Tipo Nome Trajeto (URL) QrCode

1 16 COLÔNIA LEOPOLDINA Posto de Atendimento Posto de Atendimento Colônia Leopoldina - 16ª 51,00 00:53 01:02 https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_car&route=-8.911947,-35.718521;-9.007989,-36.058798

Distância
(km)

Tempo
(hh:mm)

Tempo/Km
(mm:ss)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2022.
Aos Senhores Gestores, para ciência do Despacho

GDG 1031899. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/03/2022, 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
1032409 e o código CRC 2C07B1AC.

0006479-70.2021.6.02.8000 1032409v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em face do Despacho GDG 1031899, peço-lhe vênia

para sugerir que seja colhida Presidência a prorrogação do
prazo assinalado no Despacho AEP 1027200, posto que a
conclusão do TR demanda as informações sobre os PTRs aida
em consolidação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/03/2022, às 15:56, 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
1032933 e o código CRC 93B027E6.

0006479-70.2021.6.02.8000 1032933v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2022.
À SAD, 
 
Senhor Secretário, 
 
A consolidação dos dados do PA 0006794-

98.2021.6.02.8000, referente aos Pontos de Transmissão, foi
efetivada no evento   1033341.

Assim, desnecessária é a prorrogação do prazo
assinalado no Despacho AEP 1027200, como solicitado por
Vossa Senhoria no Despacho GSAD (1032933). 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/03/2022, às 14:36, 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
1033659 e o código CRC 833BDA86.

0006479-70.2021.6.02.8000 1033659v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2022.
Retornem os autos aos gestores para ciência do

Despacho GDG 1033659 e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/03/2022, às 16:56, 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
1034017 e o código CRC B76EB3A4.

0006479-70.2021.6.02.8000 1034017v1
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           ANEXO I

   TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de Empresa para serviço de transporte auxiliar para as Eleições de
2022

1. OBJETO: Contração 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 e reparação e substituição de urnas).

2.  JUSTIFICATIVA:  A  contratação  se  justifica  pelo  aumento  da  demanda  de
serviços  na  Sede  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TRE-AL  e  nos
Cartórios  Eleitorais  do  Estado  de  Alagoas,  sendo  assim  indispensável  o
deslocamento de servidores e colaboradores e o transporte de material para a
devida  assistência,  haja  vista  o  processo  eleitoral  de  2022,  o  que  não  é
suportável pela frota de veículos próprios e cedidos.

3. ESPECIFICAÇÕES: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.

4. QUANTIDADE: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.

5. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:

5.1.  Comprovação  pela  licitante,  mediante  declaração  de  órgão  público  ou
empresa  privada,  de  que  ela  exerce  ou  exerceu  atividade  pertinente  e
compatível com a que se pretende contratar.
5.2. Certidões negativas junto ao INSS (CND-INSS), RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(CERTIDÃO  NEGATIVA  CONJUNTA),  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL  (FGTS)  e
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.
5.3. Capital mínimo correspondente a 10% do valor exigido para a contratação.
5.4.  No  caso  de  cooperativa,  a  relação  dos  cooperados  que  atendem  aos
requisitos  técnicos  para  a  contratação  e  execução  do  contrato,  com  as
respectivas  atas  de  inscrição;  a  declaração  de  regularidade  de  situação  do
contribuinte  individual  –  DRSCI  de  cada  um dos  cooperados  relacionados;  a
comprovação  do  capital  social  proporcional  ao  número  de  cooperados
necessários à prestação do serviço, o comprovante de registro na organização
das  cooperativas  brasileiras  ou  na entidade estadual,  se  houver,  documento
comprobatório de integração das respectivas quotas partes pelos cooperados
que executarão o contrato, a ata de fundação, estatuto social  com a ata da
assembleia que o aprovou e editais de convocação das três últimas assembleias
gerais extraordinárias, e a ata da sessão em que os cooperados autorizam a
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cooperativa a contratar o objeto da licitação.     

5.5.  A  exigência  de  documentos  que comprovem a qualificação  técnica  e  a
capacidade econômico-financeira das licitantes, desde que compatíveis com o
objeto  a  ser  licitado,  não  é  apenas  uma  faculdade,  mas  um  dever  da
Administração, devendo ser essa exigência a mínima capaz de assegurar que a
empresa contratada estará apta a fornecer os bens ou serviços pactuados, de
acordo com o entendimento do TCU (Acórdão nº 891/2018 – Plenário).

6. PAGAMENTO:

6.1. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa,
correspondendo  aos  serviços  contratados  e  efetivamente  prestados,
comprovados e atestados.
6.2. O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da data da
apresentação de folha de pagamento ou documento equivalente devidamente
quitado, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive
obrigações fiscais e trabalhistas. 
6.3. Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas;
6.4.  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;
6.5. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
6.6. O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e as
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;
6.7. 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.  VALOR  ESTIMADO  DA  AQUISIÇÃO:  A  cargo  da  Seção  de  Instrução  de
Contratações – SEIC, com base nas planilhas disponibilizadas no Anexo II deste
Termo de Referência.

8.  RECURSOS  ORÇAMENTÁRIOS:  As  despesas  decorrentes  da  execução
contratual  correrão  à  conta  dos  recursos  orçamentários  aprovados  para  o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para as Eleições Gerais de 2022.

9. FORMA DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Pelo menor preço global.

10.  UNIDADES  GESTORA  E  FISCALIZADORAS:  Gestores  designados  pela
Administração que Será responsável pela gestão contratual e fiscalização

2
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administrativa.  Todas  as  unidades  usuárias  serão  fiscais  imediatas  do
contrato,  responsáveis  pelo  adequado  cumprimento  dos  termos
contratuais  na  execução  local,  devendo  reportar  imediata  e
pormenorizadamente à gestão contratual toda e qualquer irregularidade
constatada  durante  a  execução  contratual,  devendo  preencher
fidedignamente os formulários pertinentes e entregar relatório ao final
dos trabalhos, conforme modelo a ser fornecido.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

11.1.  Efetuar  o  pagamento  na  forma  prevista  no  Item  6  deste  Termo  de
Referência;
11.2. Fiscalizar a execução do contrato;
11.3.  Comunicar,  imediatamente  à  Contratada  qualquer  irregularidade
observada durante a execução do contrato;
11.4. Comunicar à Contratada  eventual remanejamento de quantitativos, nos
termos previstos no subitem 2.1.2 do Anexo I-A deste Termo de Referência, com
antecedência mínima de 1 (um) dia útil.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

12.1.  Apresentar  veículos  com,  no  máximo,  5  (cinco)  anos  de  fabricação,
regulares perante aos órgãos de fiscalização do trânsito,  com os respectivos
condutores  portando  documentos  de  habilitação  regulares,  na  forma  da
legislação de trânsito em vigor;
12.2. Indicar preposto como o qual diretamente tratará o TRE-AL por conduto do
servidor designado para a fiscalização do contrato, durante a execução;
12.3. Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada
condutor com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome R.G.
e  título  de  eleitor  do  condutor,  bem assim fornecer  camisa  ou  colete  para
identificação onde conste na parte posterior, em posição integralmente visível, a
seguinte inscrição “Transporte Auxiliar – Eleições 2022” em tipo uniforme de
letras  e  números  em  dimensão  que  ocupe  pelo  menos  20%  da  área  da
vestimenta;
12.4  Executar  o  contrato  em  estrita  conformidade  com  as  disposições  e
especificações  do  presente  Termo  de  Referência  e  da  proposta  de  preços
apresentada, adotando-se esta como complementar, desde que em benefício do
CONTRATANTE, responsabilizando-se integralmente pelos serviços contratados e
sua execução, nos termos do instrumento da avença e da legislação vigente;
12.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com
observência às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação,
utilizando,  da  mesma  forma,  equipamentos,  materiais  e  produtos  em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas;
12.6. Apresentar os veículos com motoristas nas sedes dos Cartórios Eleitorais e
nos Núcleos de Apoio Técnico nas datas e horários designados;
12.7.  Repor  os  veículos  com  motoristas  que,  por  qualquer  razão  não  se
apresentem disponíveis  para  o  Contratante  nas  condições,  horários  e  locais
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designados, no prazo de até 60 (sessenta) minutos;
12.7.1  Após  o  prazo  de  reposição  indicado  no  subitem  12.7,  poderão  ser
aplicadas as sanções administrativas previstas no item 1.3, abaixo;
12.7.2. Em qualquer hipótese de não apresentação de veículos com motoristas,
serão  glosados  os  valores  relativos  ao  atraso,  contados  a  cada  15  (quinze)
minutos, arredondando-se a fração para o quarto de hora seguinte;
Responsabilizar-se por indenizações decorrentes de quaisquer danos ou
prejuízos  causados  direta  ou  indiretamente  ao  CONTRATANTE,  ou  a
terceiros, por seus empregados, decorrentes de dolo ou culpa, durante a
execução  dos  serviços  contratados,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa
responsabilidade a fiscalização/acompanhamento pelo CONTRATANTE;

12.8. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais
ligadas ao contrato;

12.9.  Diligenciar  para  que  os  serviços  sejam  prestados  de  acordo  com  as
especificações estabelecidas;

12.10. Cumprir  as  determinações  do  gestor  do  contrato,  a  fim  de  que  os
serviços sejam regularmente prestados;
12.11. Manter  durante  a  execução  do  contrato  todas  as  condições  que
culminaram  em  sua  habilitação,  principalmente  a  regularidade  fiscal  e
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas
na  legislação  vigente  e  na  aplicável  à  natureza  dos  serviços  objeto  do
instrumento contratual;
12.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços, além de
outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei
nº  8.078/1990)  que  sejam  compatíveis  com  o  regime  de  direito  público,
principalmente no caso de silêncio do instrumento contratual;
12.13. Cumprir  os postulados legais vigentes de âmbito federal,  estadual ou
municipal  e  as  normas  internas  de  segurança  e  de  medicina  do  trabalho
aplicáveis aos serviços objeto deste Contrato;
12.14. Acatar  a  outras  determinações  previstas  na  legislação  aplicável  à
natureza do objeto deste contrato;
12.15. Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços
de que atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18/10/2005 e
06/12/2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

13.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
13.2. Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em
que se estenda a inexecução dos serviços por mais de um dia, até o limite de
5% (cinco por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na
resolução de irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
13.3. Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de
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3%(três por cento), quando do atraso na apresentação dos condutores ou recusa
em prestar serviços nas condições contratuais;
13.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do
valor remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial
das obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de
execução dos serviços por período superior a 3 (três) horas;
13.5.  Suspensão  temporária  de  participação  em licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
13.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública; e/ou
13.7. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima
referida(s) e das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro
do prazo de validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho,
deixar  de  entregar  a  documentação  exigida  para  o  certame  ou  apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudas na execução do contrato e/ou comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Maceió, 17 de março de 2022.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência

Carlos Antônio Vieira Costa                                            José Carlos de Souza--------

  Tecnico Judiciário – SMR                                                 SAD
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO

1. ESPECIFICAÇÕES:

     1.1. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:

1.1.1. Os serviços serão prestados para deslocamento de passageiros (agentes
da Justiça Eleitoral de Alagoas) e materiais de apoio logístico às atividades das
Eleições Gerais 2022, observado o seguinte:
1.1.1.1. Os veículos do tipo automóvel,  definidos no item 1.3, subitem 1.3.1,
inciso  I,deste  Termo  de  Referência,  serão  utilizados  prioritariamente  para  o
transporte  de  passageiros,  podendo  eventualmente  transportar  materiais,
respeitados os limites legais impostos, entre eles urnas, cabinas de votação,
garrafas e/ou garrafões de água mineral e copos descartáveis – ocasião em que
os  condutores  deverão  participar  das  atividades  de  carga  e  descarga  dos
materiais.
1.1.1.2. Os deslocamentos descritos serão realizados dentro dos limites de cada
Zona  Eleitoral,  entre  os  diversos  locais  de  votação  e  municípios,  sem
acréscimos.
1.1.1.2.1. A Etapa 1, será EXCEÇÃO à regra, pois sua área de deslocamento sem
quilometragem excedente compreende toda área de cada NAT (Núcleo de Apoio
Técnico) e terá, entre outras, a missão de promover meio de transporte para a
vistoria  elétrica  dos  locais  de  votação  críticos,  a  serem determinados  pelos
chefes de cartório, com o transporte de eletricistas e materiais elétricos.
1.1.1.2.2.  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TRE-AL,  poderá,  a  seu
critério,  deslocar  quaisquer  automóveis  além  dos  limites  das  abrangências
contratadas.  Nessa  eventualidade,  os  encargos  relativos  aos  quilômetros
excedentes  serão  da  responsabilidade  do  TRE-AL,  conforme  planilha
componente da proposta.
1.1.1.2.2.1. Na  hipótese  de  realização  do  deslocamento  além  dos  limites
territoriais contratados, será produzido documento por servidor onde justificará
a necessidade do deslocamento e atestará horários de saída e de retorno, bem
como a distância percorrida.
1.1.1.3. O uso dos telefones celulares, nos limites da contratação, fica restrito ao
recebimento de chamadas pagas na sua origem não se responsabilizando o TRE-
AL por qualquer ligação originada do aparelho durante o período da contratação
ou mesmo recebida na modalidade “a cobrar”.

     1.2. DOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS (MOTORISTAS)

1.2.1. A contratada deverá por à disposição do TRE-AL, nos períodos e horários
indicados  neste  Termo  de  Referência,  condutores  devidamente  habilitados,
segundo  os  quantitativos  estabelecidos,  para  o  transporte  dos  agentes  da
Justiça  Eleitoral,  de equipamentos  e  material  de consumo,  inclusive  gêneros
alimentícios,  quando  for  o  caso,  durante  os  trabalhos  de  preparação  e  de
realização das Eleições 2022.
1.2.2.  Os  condutores  deverão  ter  boa  apresentação  pessoal,  encontrarem-se
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asseados e portando crachás de identificação;
1.2.3. Durante os horários de prestação dos serviços, os condutores terão 01
(uma) hora reservada à realização de refeições, quando sua escala de trabalho
for superior a 06 (seis) horas.

1.2.3.1. Na hipótese de realização de serviços além dos limites de horário
contratados, será produzido documento por servidor  onde justificará a
necessidade da execução e atestará com precisão os horários realizados,
devendo responsabilizar-se pela compensação de horários, justificando a
impossibilidade dessa compensação, quando for o caso.

1.3. DOS VEÍCULOS

1.3.1. Os veículos que deverão ser utilizados durante a prestação dos serviços
são:
1.3.1.1.Da  espécie  passageiros,  da  categoria  automóvel  e/ou  ii)  Da  espécie
misto, categorias caminhonete ou utilitário, conforme classificação, nos termos
do art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB;
1.3.2. Os veículos deverão estar em bom estado de conservação, oferecendo
segurança com todos os equipamentos perfeitos e adequados, nos termos da
legislação de trânsito, especialmente quanto ao atendimento das prescrições do
art. 103 do CTB e normas do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; 1.3.3.
Os veículos deverão:
1.3.2.1. ter, no máximo, 05 (cinco) anos de fabricação;
1.3.2.2.  comportar,  no  mínimo,  5  (cinco)  passageiros;iii)  possuir  porta-malas
com volume mínimo de 400 (quatrocentos) litros, sem comprometer o número
de passageiros descrito acima.

2. DA QUANTIDADE DE VEÍCULOS:

2.1. Os condutores de veículo com seus respectivos automóveis e portando
telefones celulares, deverão se apresentar conforme distribuição a seguir:
2.1.1. Nos Cartórios Eleitorais em 9 (nove) etapas, conforme segue:

ETAPA HORÁRIO PERÍODO

Etapa  0  ¹
(PADs)

Das 08:00h às 18:00h a) Período  de  20/09/2022  a
02/10/2022, exceto dia 25/09/2022, e;
b) Período  de  24/10/2022  a
30/10/2022.

Etapa  1  ²
(NAT)

Das 08:00h às 18:00h a) Período  de  20/09/2022  a  
02/10/2022,   exceto dia 25/09/2022  , e;  
b) de  24/10/2022  a  30/10/2022,  se  
houver 2ºturno.

Etapa 2 Das 08:00h às 18:00h a) Período de 26/09/2022 a 02/10/2022

7

Termo de Referência  (1035788)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 133



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

e;
b) de  24/1/2022  a  30/10/2022,  se
houver 2ºturno.

Etapa 3 Das 08:00h às 18:00h Antevéspera das eleições:
a) dia 30/09/2022, 1º turno e;
b) dia 28/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa 4 Das 09:00h às 19:00h Véspera das eleições:
a) dia 01/10/2022, 1º turno e;
b) dia 29/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa 5 Das 05:00h às 18:00h Dias das eleições:
a) dia 02/10/2022, 1º turno e;
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa 6 Das 18:00h às 24:00h Dias das eleições:
a) dia 02/10/2022, 1º turno e;
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa  7
(PTRs)

Das 14:00h às 20:00h Dias das eleições:
a) dia 02/10/2022, 1º turno e;
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa 8 Das 08:00h às 18:00ha) Dia 04/10/2022 e;
b) dia 01/11/2022, se houver 2º turno.

2.1.1.1. A Etapa 0 é destinada aos Postos de Atendimento Definitivos – PADs,
conforme listagem adiante, com áreas de abrangência idênticas às das Zonas
Eleitorais a que pertencem.
2.1.1.2. A Etapa 1 é destinada aos municípios que funcionarão com Núcleos de
ApoioTécnico – NATs, vide Tabela de Abrangência dos NATs.
2.1.1.3. A Etapa 7 é destinada aos Pontos de Transmissão Remota – PTRs, nos
termos da Despaçho GDG, evento SEI 1033659 e 1033341.
2.1.1.4.  A  Etapa  8  é  destinada  ao  recolhimento  dos  materiais  de  eleição
remanescentes nos locais de votação.
2.1.1.5. Os veículos da Etapa 1 e das Etapas 0 e 2 a 8 não se confundem, nem
em seus quantitativos, nem em suas regiões de abrangência, conforme subitem
1.1.1.2.
2.1.2.  Os automóveis serão distribuídos de acordo com os seguintes quadros,
podendo haver remanejamento de quantitativos, mediante justificativa trazida
aos  autos  pela  gestão  contratual  e  anuência  do  senhor  Secretário  de
Administração:
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1º TURNO

Zona Município Sede   Etapa
      0

  Etapa
      1 

 Etapa
     2

   Etapa
       3

   Etapa
      4

  Etapa
      5

  Etapa
      6

  Etapa
     7

Etapa
    8

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0

12ª Passo  de
Camaragibe

0 0 0 1 2 3 1 2 0

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0

17ª São  Luís  do
Quitunde

0 0 0 1 2 3 1 0 0

18ª São Miguel dos
Campos

0 0 0 1 2 3 1 1 0

19ª Santana  do
Ipanema

0 0 0 1 1 3 2 1 0

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0
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28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0

29ª Batalha 0 0 0 1 2 2 1 0 0

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0

37ª Porto  Real  do
Colégio

0 0 0 1 2 3 1 0 0

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

TRE Maceió/Edificio
SEDE

0 2 0 1 1 3 3 0 0

Totais de veículos por etapa 3  2 14 43 78 124 71 28 15

Totais de diárias por etapa 36 24 98 43 78 124 71 28 15

TOTAL DE DIÁRIAS 517
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2º TURNO

Zona Município Sede   Etapa
      0

  Etapa
      1 

 Etapa
     2

   Etapa
       3

   Etapa
      4

  Etapa
      5

  Etapa
      6

  Etapa
     7

Etapa
    8

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0

12ª Passo  de
Camaragibe

0 0 0 1 2 3 1 2 0

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0

17ª São  Luís  do
Quitunde

0 0 0 1 2 3 1 0 0

18ª São Miguel dos
Campos

0 0 0 1 2 3 1 1 0

19ª Santana  do
Ipanema

0 0 0 1 1 3 2 1 0

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0
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27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 1 3 2 2 0

29ª Batalha 0 0 0 1 1 2 1 0 0

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 2 2 1 1 0

33ª Maceió 0 0 2 1 1 4 3 2 3

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0

37ª Porto  Real  do
Colégio

0 0 0 1 2 3 1 0 0

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

TRE Maceió 0 2 0 1 1 3 3 0 0

Totais de veículos por etapa 3  2 14 43 78 124 71 28 15

Totais de diárias por etapa 21 14 98 43 78 124 71 28 15

TOTAL DE DIÁRIAS 492

2.1.2.1.  O  remanejamento  referido  deverá  ser  comunicado  à
Contratada  com,  no  mínimo,  1  (um)  dia  útil  de  antecedência
quanto a sua efetivação.

12

Termo de Referência  (1035788)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 138



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TABELA  DE  VEICULOS  CONSIDERANDO  AS  ALTERAÇÕES
SOLICITADAS  PELOS  CARTÓRIOS  ELEITORAIS  DE  ACORDO  COM
DESPACHO  GDG,  EVENTO  (1027895)  Sei  0006479-
70.2021.6.02.8000.

1º TURNO

Zona Município Sede   Etapa
      0

  Etapa
      1 

 Etapa
     2

   Etapa
       3

   Etapa
      4

  Etapa
      5

  Etapa
      6

  Etapa
     7

Etapa
    8

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3

3ª Maceió 0 0 6 2 7 7 3 0 3

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 1

8ª Pilar 0 0 0 1 3 6 2 3 0

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 3 5 2 0 0

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0

12ª Passo  de
Camaragibe

0 0 0 1 2 3 1 2 0

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0

14ª Porto Calvo 1 0 0 4 4 8 2 0 0

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0

17ª São  Luís  do
Quitunde

0 0 0 1 2 3 1 0 0

18ª São Miguel dos
Campos

0 0 0 1 2 3 1 1 0

19ª Santana  do
Ipanema

0 0 0 1 1 3 2 1 0

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0
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21ª União dos Palmares 0 0 0 3 3 5 2 0 0

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 2 4 1 0 0

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0

29ª Batalha 0 0 0 1 3 6 1 0 0

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0

37ª Porto  Real  do
Colégio

0 0 0 1 2 3 1 0 0

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 4 4 8 3 1 0

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 2 3 1 1 0

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 7 1 0

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 1

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 2 3 1 0 0

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

TRE Maceió/Edificio
SEDE

 0  2 5 0 0  0 0 0 0

Totais de veículos por etapa 3  2 21 51 90 145 74 28 17

Totais de diárias por etapa 36 24 147 51 90 145 74 28 17

TOTAL DE DIÁRIAS 612

14
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2º TURNO

Zona Município Sede   Etapa
      0

  Etapa
      1 

 Etapa
     2

   Etapa
       3

   Etapa
      4

  Etapa
      5

  Etapa
      6

  Etapa
     7

Etapa
    8

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3

3ª Maceió 0 0 6 2 7 7 3 0 3

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 1

8ª Pilar 0 0 0 1 3 6 2 3 0

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 3 5 2 0 0

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0

12ª Passo  de
Camaragibe

0 0 0 1 2 3 1 2 0

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0

14ª Porto Calvo 1 0 0 4 4 8 2 0 0

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0

17ª São  Luís  do
Quitunde

0 0 0 1 2 3 1 0 0

18ª São Miguel dos
Campos

0 0 0 1 2 3 1 1 0

19ª Santana  do
Ipanema

0 0 0 1 1 3 2 1 0

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0

21ª União dos Palmares 0 0 0 3 3 5 2 0 0

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 2 4 1 0 0
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27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0

29ª Batalha 0 0 0 1 3 6 1 0 0

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0

37ª Porto  Real  do
Colégio

0 0 0 1 2 3 1 0 0

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 4 4 8 3 1 0

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 2 3 1 1 0

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 7 1 0

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 1

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 2 3 1 0 0

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

TRE Maceió 0 2 5 0 0 0 0 0 0

Totais de veículos por etapa 3  2 21 51 90 145 74 28 17

Totais de diárias por etapa 21 14 147 51 90 145 74 28 17

TOTAL DE DIÁRIAS 587
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2.1.3. Tabela de relação dos Postos de Atendimento Definitivos – PAD:

Cidade do PAT Zona de Abrangência

Maragogi 14ª – Porto Calvo

Colônia Leopoldina 16ª – São José da Laje

Piranhas 40ª – Delmiro Gouveia

Maceió/AL, 17 de março de 2022.

Carlos Antônio Vieira Costa
Técnico Judiciário/SMR 

  Jose Carlos de
Analista Judiciário/SAD                       
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ANEXO II 

                         PLANILHAS

             

18
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ANEXO II-A

        PLANILHA DE CUSTOS – 1º TURNO 

Categoria: Motorista da categoria automóvel e/ou automóvel de carga, categoria
caminhonete ou utilitário

( ) Terceirizada
Tipo da Contratação: ( ) Regime da CLT

( ) Cooperativa – Lei n.º5.764/1971

1.  Serviços  executados  por  sociedades  cooperativas,  na  forma  da  Lei
n.º5.764/1971
Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

1.1. Valor dos serviços executados por associados

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total
              0 3 9 12

1 2 9 12

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1

7 28 6 1

8 15 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

Valor total dos serviços

2. Serviços terceirizados

Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

2.1. Remuneração

a) valor dos serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total (R$)
3 9 12

1 2 9 12

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1
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7 28 6 1

8 15 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

2.2. Encargos previdenciários Percentual Total
a) INSS R$ 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 
3.  Serviços  executados  por  pessoa  física  com  vínculo
empregatício
Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

3.1. Remuneração Quantidade Valor unitário Valor total

3.1.1. Salário

3.1.2. Outros (especificar)

Total da Remuneração

3.2. Encargos sociais incidentes sobre o valor da remuneração Percentual Valor

3.2.1. GRUPO A

a) INSS (art. 22, i da Lei 8.212/91)

b) SESI ou SESC (art. 3º da Lei 8.036/90)

c) SENAI ou SENAC (Decreto 2.318/86)

d) INCRA (Decreto-Lei 1.146/70 e Lei 7.787/89)

e) Salário Educação (art. 3º, I, do Decreto 87.043/82)

f) FGTS (art. 15 da Lei 8.030/90 e art. 7º III da CF/88)

g)  Riscos  Ambientais  do  Trabalho  (antigo  Seguro  Acidente  de
Trabalho)
h) SEBRAE (art. 8º da Lei 8.020/90 e Lei 8.154/90)

3.2.2. GRUPO B

a) 13º Salário

b) Férias

c) Abono Constitucional de Férias (1/3 de Férias)

d) Auxílio doença

e) Licença paternidade

f) Licença maternidade

g) Faltas legais

h) Acidente de trabalho

i) Aviso prévio

3.2.3. GRUPO C
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a) Aviso prévio indenizado

b) Indenização adicional

c) Indenização (por rescisão sem justa causa)

3.2.4. GRUPO D

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “B”

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “C”
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL DA REMUNERAÇÃO+ENCARGOS SOCIAIS

4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA (transportar do Anexo “Detalhamento da 
Composição dos Custos) Valor
a) Alimentação

b) Transporte

c) Uniformes/crachás

d) Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA

5. OUTROS INSUMOS (transportar do Anexo “Detalhamento da Composição dos
Custos”) Valor
a) Veículos (locação/disponibilização)

b) Combustíveis

c) Outros (especificar)

TOTAL OUTROS INSUMOS

TOTAL DOS SOMATÓRIOS DOS ITENS 1, 2, 3, 4 E 5

6. DEMAIS COMPONENTES Percentual Valor

a) Despesas Operacionais/Administrativas (% sobre o somatório dos
itens 1, 2, 3, 4 e 5)
b) Lucro (% sobre o somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6.a)

TOTAL DEMAIS COMPONENTES

SOMATÓRIO DOS ITENS (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

7. TRIBUTOS Percentual Valor (2)

a) ISS

b) COFINS

c) PIS

d) Outros (especificar e fundamentar)

TOTAL DE TRIBUTOS

(2) Cálculo do valor dos tributos: X=somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6; Y+somatório dos percentuais dos tributos/100; VTS=valor total
dos serviços; VTS=X/(1-Y); Tributo: VTSxAlíquota

QUADRO RESUMO DO VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO

ITENS Valor
a) Total da mão de obra vinculada à execução dos serviços (somatório dos itens 1, 2 e 
3)
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b) Insumos de mão de obra (item 4)

c) Outros insumos (item 5)

d) Demais componentes (item 6) R$ 
e) Tributos (item 7) R$ 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 

22
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                                                            ANEXO II-B

                        DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - 1º TURNO

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR
4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA Unitário Total

a) Alimentação R$ 

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total

      0 3 9 12

1 2 9 12

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1

7 28 6 1

8 15 9 1

b) Transporte -

c) Uniformes, crachás

d) Outros (especificar)

5. OUTROS INSUMOS

a) Veículos (locação/disponibilização) R$ 

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total

3 9 12

1 2 9 12

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 * 71 6 1
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7 28 6 1

8 15 9 1

* Etapa 6: não foi estimado custo, pois ela  complementa as diárias iniciadas na etapa 5.

b) Combustíveis R$ 

Etapa Veículos (u) Duração (dias) Litros p/diária Unitário Total

     0 3 12 10

1 2 12 17

2 14 7 17

3 43 1 17

4 78 1 17

5 124 1 17

6 * 71 1 10

7 28 1 10

8 15 1 10

c) Outros (especificar)
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ANEXO II-C

PLANILHA DE CUSTOS – 2º TURNO 
Categoria: Motorista da categoria automóvel e/ou automóvel de carga, categoria caminhonete
ou utilitário

( ) Terceirizada
Tipo da Contratação: ( ) Regime da CLT

( ) Cooperativa – Lei n.º5.764/1971

1. Serviços executados por sociedades cooperativas, na forma da Lei n.º5.764/1971

Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

1.1. Valor dos serviços executados por associados

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total
0 3 9 7
1 2 9 7

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1

7 28 6 1

8 15 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

Valor total dos serviços

2. Serviços terceirizados

Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

2.1. Remuneração

a) valor dos serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total (R$)
0 3 9 7
1 2 9 7

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1

7 82 6 1
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8 15 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

2.2. Encargos previdenciários Percentual Total
a) INSS R$ 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 
3.  Serviços  executados  por  pessoa  física  com  vínculo
empregatício
Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

3.1. Remuneração Quantidade Valor unitário Valor total
3.1.1. Salário

3.1.2. Outros (especificar)

Total da Remuneração

3.2. Encargos sociais incidentes sobre o valor da remuneração Percentual Valor
3.2.1. GRUPO A

a) INSS (art. 22, i da Lei 8.212/91)

b) SESI ou SESC (art. 3º da Lei 8.036/90)

c) SENAI ou SENAC (Decreto 2.318/86)

d) INCRA (Decreto-Lei 1.146/70 e Lei 7.787/89)

e) Salário Educação (art. 3º, I, do Decreto 87.043/82)

f) FGTS (art. 15 da Lei 8.030/90 e art. 7º III da CF/88)

g) Riscos Ambientais do Trabalho (antigo Seguro Acidente de Trabalho)

h) SEBRAE (art. 8º da Lei 8.020/90 e Lei 8.154/90)
3.2.2. GRUPO B

a) 13º Salário

b) Férias

c) Abono Constitucional de Férias (1/3 de Férias)

d) Auxílio doença

e) Licença paternidade

f) Licença maternidade

g) Faltas legais

h) Acidente de trabalho

i) Aviso prévio

3.2.3. GRUPO C

a) Aviso prévio indenizado
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b) Indenização adicional

c) Indenização (por rescisão sem justa causa)

3.2.4. GRUPO D

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “B”

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “C”

VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL DA REMUNERAÇÃO+ENCARGOS SOCIAIS

4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA (transportar do Anexo “Detalhamento da 
Composição dos Custos) Valor

a) Alimentação

b) Transporte

c) Uniformes/crachás

d) Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA

5. OUTROS INSUMOS (transportar do Anexo “Detalhamento da Composição dos
Custos”) Valor
a) Veículos (locação/disponibilização)

b) Combustíveis

c) Outros (especificar)

TOTAL OUTROS INSUMOS

TOTAL DOS SOMATÓRIOS DOS ITENS 1, 2, 3, 4 E 5

6. DEMAIS COMPONENTES Percentual Valor

a) Despesas Operacionais/Administrativas (% sobre o somatório dos
itens 1, 2, 3, 4 e 5)

b) Lucro (% sobre o somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6.a)
TOTAL DEMAIS COMPONENTES

SOMATÓRIO DOS ITENS (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

7. TRIBUTOS Percentual Valor (2)

a) ISS

b) COFINS

c) PIS

d) Outros (especificar e fundamentar)

TOTAL DE TRIBUTOS

(2) Cálculo do valor dos tributos: X=somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6; Y+somatório dos percentuais dos tributos/100; VTS=valor total
dos serviços; VTS=X/(1-Y); Tributo: VTSxAlíquota

QUADRO RESUMO DO VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO

ITENS Valor
a) Total da mão de obra vinculada à execução dos serviços (somatório dos itens 1, 2 e 
3)
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b) Insumos de mão de obra (item 4)

c) Outros insumos (item 5)

d) Demais componentes (item 6)

e) Tributos (item 7)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

28

Termo de Referência  (1035788)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 154



OUTROS INSUMOS
a) Veículos (locação/disponibilização) R$ 

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total
0 3 9 7
1 2 9 7

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

 6* 71 6 1

7 28 6 1

8 15 9 1

* Etapa 6: não foi estimado custo, pois ela  complementa as diárias iniciadas na etapa 5.
b) Combustíveis

Etapa Veículos (u) Duração (dias) Litros p/diária Unitário Total
0 3 7 10
1 2 7 17

2 14 7 17

3 43 1 17

4 78 1 17

5 124 1 17

 6* 71 1 10

7 28 1 10

8 15 1 10
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ANEXO II-D

                 DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – 2º TURNO

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR
4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA Unitário Total
a) Alimentação

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total

0 3 9 7
1 2 9 7

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1

7 28 6 1

8 15 9 1

b) Transporte -
c) Uniformes, crachás
d) Outros (especificar)
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ANEXO II–E

PLANILHA RESUMO

RESUMO

ITEM Valores

Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário, com motorista, para atuação no 1º Turno – PARTE FIXA

Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário,
com  motorista,  para  atuação  no  1º  Turno  –  PARTE  VARIÁVEL
ESTIMADA

Jornada  suplementar  em horas  (quantidade
estimada)

Valor unitário

 230

 Distância  suplementar  a  ser  percorrida  em
km (quantidade estimada)

Valor unitário

4.600

TOTAL ESTIMADO – 1º TURNO

Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário, com motorista, para atuação no 2º Turno, se houver – PARTE
FIXA

 Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário,
com  motorista,  para  atuação  no  2º  Turno,  se  houver  –  PARTE
VARIÁVEL ESTIMADA

 Jornada suplementar em horas  (quantidade
estimada)

Valor unitário

230

 Distância  suplementar  a  ser  percorrida  em
km (quantidade estimada)

4.600

TOTAL ESTIMADO – 2º TURNO

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO (1º E 2º TURNOS)
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ANEXO II 

                         PLANILHAS

OBS: PLANILHAS CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES 
SOLICITADAS PELOS CARTÓRIOS ELEITORAIS, DE 
ACORDO COM DESPACHO GDG, EVENTO (1027895) 
Sei 0006479-70.2021.6.02.8000.
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ANEXO II-A

        PLANILHA DE CUSTOS – 1º TURNO 

Categoria: Motorista da categoria automóvel e/ou automóvel de carga, categoria
caminhonete ou utilitário

( ) Terceirizada
Tipo da Contratação: ( ) Regime da CLT

( ) Cooperativa – Lei n.º5.764/1971

1.  Serviços  executados  por  sociedades  cooperativas,  na  forma  da  Lei
n.º5.764/1971
Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

1.1. Valor dos serviços executados por associados

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total
              0 3 9 12

1 2 9 12

2 21 9 7

3 51 9 1

4 90 9 1

5 145 12 1

6 74 6 1

7 28 6 1

8 17 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

Valor total dos serviços

2. Serviços terceirizados

Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

2.1. Remuneração

a) valor dos serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total (R$)
             0 3 9 12

1 2 9 12

2 21 9 7

3 51 9 1

4 90 9 1

5 145 12 1

6 74 6 1
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7 28 6 1

8 17 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

2.2. Encargos previdenciários Percentual Total
a) INSS R$ 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 
3.  Serviços  executados  por  pessoa  física  com  vínculo
empregatício
Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

3.1. Remuneração Quantidade Valor unitário Valor total

3.1.1. Salário

3.1.2. Outros (especificar)

Total da Remuneração

3.2. Encargos sociais incidentes sobre o valor da remuneração Percentual Valor

3.2.1. GRUPO A

a) INSS (art. 22, i da Lei 8.212/91)

b) SESI ou SESC (art. 3º da Lei 8.036/90)

c) SENAI ou SENAC (Decreto 2.318/86)

d) INCRA (Decreto-Lei 1.146/70 e Lei 7.787/89)

e) Salário Educação (art. 3º, I, do Decreto 87.043/82)

f) FGTS (art. 15 da Lei 8.030/90 e art. 7º III da CF/88)

g)  Riscos  Ambientais  do  Trabalho  (antigo  Seguro  Acidente  de
Trabalho)
h) SEBRAE (art. 8º da Lei 8.020/90 e Lei 8.154/90)

3.2.2. GRUPO B

a) 13º Salário

b) Férias

c) Abono Constitucional de Férias (1/3 de Férias)

d) Auxílio doença

e) Licença paternidade

f) Licença maternidade

g) Faltas legais

h) Acidente de trabalho

i) Aviso prévio

3.2.3. GRUPO C
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a) Aviso prévio indenizado

b) Indenização adicional

c) Indenização (por rescisão sem justa causa)

3.2.4. GRUPO D

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “B”

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “C”
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL DA REMUNERAÇÃO+ENCARGOS SOCIAIS

4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA (transportar do Anexo “Detalhamento da 
Composição dos Custos) Valor
a) Alimentação

b) Transporte

c) Uniformes/crachás

d) Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA

5. OUTROS INSUMOS (transportar do Anexo “Detalhamento da Composição dos
Custos”) Valor
a) Veículos (locação/disponibilização)

b) Combustíveis

c) Outros (especificar)

TOTAL OUTROS INSUMOS

TOTAL DOS SOMATÓRIOS DOS ITENS 1, 2, 3, 4 E 5

6. DEMAIS COMPONENTES Percentual Valor

a) Despesas Operacionais/Administrativas (% sobre o somatório dos
itens 1, 2, 3, 4 e 5)
b) Lucro (% sobre o somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6.a)

TOTAL DEMAIS COMPONENTES

SOMATÓRIO DOS ITENS (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

7. TRIBUTOS Percentual Valor (2)

a) ISS

b) COFINS

c) PIS

d) Outros (especificar e fundamentar)

TOTAL DE TRIBUTOS

(2) Cálculo do valor dos tributos: X=somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6; Y+somatório dos percentuais dos tributos/100; VTS=valor total
dos serviços; VTS=X/(1-Y); Tributo: VTSxAlíquota

QUADRO RESUMO DO VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO

ITENS Valor
a) Total da mão de obra vinculada à execução dos serviços (somatório dos itens 1, 2 e 
3)
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b) Insumos de mão de obra (item 4)

c) Outros insumos (item 5)

d) Demais componentes (item 6) R$ 
e) Tributos (item 7) R$ 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 
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                                                            ANEXO II-B

                        DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - 1º TURNO

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR
4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA Unitário Total

a) Alimentação R$ 

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total

      0 3 9 12

1 2 9 12

2 21 9 7

3 51 9 1

4 90 9 1

5 145 12 1

6 74 6 1

7 28 6 1

8 17 9 1

b) Transporte -

c) Uniformes, crachás

d) Outros (especificar)

5. OUTROS INSUMOS

a) Veículos (locação/disponibilização) R$ 

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total

3 9 12

1 2 9 12

2 21 9 7

3 51 9 1

4 90 9 1

5 145 12 1

6 * 74 6 1
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7 28 6 1

8 17 9 1

* Etapa 6: não foi estimado custo, pois ela  complementa as diárias iniciadas na etapa 5.

b) Combustíveis R$ 

Etapa Veículos (u) Duração (dias) Litros p/diária Unitário Total

     0 3 12 10

1 2 12 17

2 21 7 17

3 51 1 17

4 90 1 17

5 145 1 17

6 * 74 1 10

7 28 1 10

8 17 1 10

c) Outros (especificar)
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PLANILHA DE CUSTOS – 2º TURNO 
Categoria: Motorista da categoria automóvel e/ou automóvel de carga, categoria caminhonete ou utilitário

( ) Terceirizada
Tipo da Contratação: ( ) Regime da CLT

( ) Cooperativa – Lei n.º5.764/1971

1. Serviços executados por sociedades cooperativas, na forma da Lei n.º5.764/1971

Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

1.1. Valor dos serviços executados por associados

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total
0 3 9 7
1 2 9 7

2 21 9 7

3 51 9 1

4 90 9 1

5 145 12 1

6 74 6 1

7 28 6 1

8 17 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

Valor total dos serviços

2. Serviços terceirizados

Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

2.1. Remuneração

a) valor dos serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total (R$)
0 3 9 7
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1 2 9 7

2 21 9 7

3 51 9 1

4 90 9 1

5 145 12 1

6 74 6 1

7 28 6 1

8 17 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

2.2. Encargos previdenciários Percentual Total
a) INSS R$ 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 
3.  Serviços  executados  por  pessoa  física  com  vínculo
empregatício
Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

3.1. Remuneração Quantidade Valor unitário Valor total
3.1.1. Salário

3.1.2. Outros (especificar)

Total da Remuneração

3.2. Encargos sociais incidentes sobre o valor da remuneração Percentual Valor
3.2.1. GRUPO A

a) INSS (art. 22, i da Lei 8.212/91)

b) SESI ou SESC (art. 3º da Lei 8.036/90)

c) SENAI ou SENAC (Decreto 2.318/86)

d) INCRA (Decreto-Lei 1.146/70 e Lei 7.787/89)

e) Salário Educação (art. 3º, I, do Decreto 87.043/82)

f) FGTS (art. 15 da Lei 8.030/90 e art. 7º III da CF/88)

Termo de Referência  (1035788)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 166



g) Riscos Ambientais do Trabalho (antigo Seguro Acidente de Trabalho)

h) SEBRAE (art. 8º da Lei 8.020/90 e Lei 8.154/90)
3.2.2. GRUPO B

a) 13º Salário

b) Férias

c) Abono Constitucional de Férias (1/3 de Férias)

d) Auxílio doença

e) Licença paternidade

f) Licença maternidade

g) Faltas legais

h) Acidente de trabalho

i) Aviso prévio

3.2.3. GRUPO C

a) Aviso prévio indenizado

b) Indenização adicional

c) Indenização (por rescisão sem justa causa)

3.2.4. GRUPO D

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “B”

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “C”

VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL DA REMUNERAÇÃO+ENCARGOS SOCIAIS

4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA (transportar do Anexo “Detalhamento da 
Composição dos Custos) Valor

a) Alimentação

b) Transporte

c) Uniformes/crachás

d) Outros (especificar)
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TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA

5. OUTROS INSUMOS (transportar do Anexo “Detalhamento da Composição dos
Custos”) Valor
a) Veículos (locação/disponibilização)

b) Combustíveis

c) Outros (especificar)

TOTAL OUTROS INSUMOS

TOTAL DOS SOMATÓRIOS DOS ITENS 1, 2, 3, 4 E 5

6. DEMAIS COMPONENTES Percentual Valor

a) Despesas Operacionais/Administrativas (% sobre o somatório dos
itens 1, 2, 3, 4 e 5)

b) Lucro (% sobre o somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6.a)
TOTAL DEMAIS COMPONENTES

SOMATÓRIO DOS ITENS (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

7. TRIBUTOS Percentual Valor (2)

a) ISS

b) COFINS

c) PIS

d) Outros (especificar e fundamentar)

TOTAL DE TRIBUTOS

(2) Cálculo do valor dos tributos: X=somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6; Y+somatório dos percentuais dos tributos/100; VTS=valor total
dos serviços; VTS=X/(1-Y); Tributo: VTSxAlíquota

QUADRO RESUMO DO VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO

ITENS Valor

a) Total mão de obra vinculada à execução dos serviços (somatório dos itens 1, 2 e 3)

b) Insumos de mão de obra (item 4)

c) Outros insumos (item 5)

d) Demais componentes (item 6)

e) Tributos (item 7)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
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OUTROS INSUMOS
a) Veículos (locação/disponibilização) R$ 

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total
0 3 9 7
1 2 9 7

2 21 9 7

3 51 9 1

4 90 9 1

5 145 12 1

 6* 74 6 1

7 28 6 1

8 17 9 1

* Etapa 6: não foi estimado custo, pois ela  complementa as diárias iniciadas na etapa 5.
b) Combustíveis

Etapa Veículos (u) Duração (dias) Litros p/diária Unitário Total
0 3 7 10
1 2 7 17

2 21 7 17

3 51 1 17

4 90 1 17

5 145 1 17

 6* 74 1 10

7 28 1 10

8 17 1 10

c) Outros (especificar)
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ANEXO II-D

                 DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – 2º TURNO

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR
4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA Unitário Total
a) Alimentação

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total
0 3 9 7
1 2 9 7

2 21 9 7

3 51 9 1

4 90 9 1

5 145 12 1

6 74 6 1

7 28 6 1

8 17 9 1

b) Transporte -
c) Uniformes, crachás
d) Outros (especificar)
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ANEXO II–E

PLANILHA RESUMO

RESUMO

ITEM Valores

Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário, com motorista, para atuação no 1º Turno – PARTE FIXA

Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário,
com  motorista,  para  atuação  no  1º  Turno  –  PARTE  VARIÁVEL
ESTIMADA

Jornada  suplementar  em horas  (quantidade
estimada)

Valor unitário

 230

 Distância  suplementar  a  ser  percorrida  em
km (quantidade estimada)

Valor unitário

4.600

TOTAL ESTIMADO – 1º TURNO

Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário, com motorista, para atuação no 2º Turno, se houver – PARTE
FIXA

 Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário,
com  motorista,  para  atuação  no  2º  Turno,  se  houver  –  PARTE
VARIÁVEL ESTIMADA

 Jornada suplementar em horas  (quantidade
estimada)

Valor unitário

230

 Distância  suplementar  a  ser  percorrida  em
km (quantidade estimada)

4.600

TOTAL ESTIMADO – 2º TURNO

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO (1º E 2º TURNOS)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2022.
À Comissão Permanente de Pleitos Eleitorais.
Senhor Presidente,
Encaminhamos para conhecimento e aprovação dessa

comissão, se for o caso, o termo de referência que visa à contratação
de empresa para prestação de serviço de transporte auxiliar para as
Eleições de 2022 (v. doc. 1035788).

Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 28/03/2022, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Técnico
Judiciário, em 28/03/2022, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035854 e o código CRC F288F27B.

0006479-70.2021.6.02.8000 1035854v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2022.

Senhor gestor contratual.

Em reunião da Comissão Permanente de Planejamento das Eleições cuja ata consta do
evento 1036842 , restou deliberado que: 

2.4. Manter o quantitativo de automóveis da eleição passada e verificar a possibilidade
de aditivo em acréscimo de até 25%, esperando-se os pedidos dos Cartórios.

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

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 30/03/2022, às 16:55, 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
1037465 e o código CRC 37F51130.

0006479-70.2021.6.02.8000 1037465v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2022.

À Comissão Permanente de Pleitos Eleitorais.

Senhor Presidente,

Em atenção ao despacho AGE (1037465), informamos que os quantitativos da Eleição
passada ja consta no termo de referência (1035788), fls de 9 a 12, sendo realizados os
ajustes necessários nas etapas 0, 1 e 7, que tratam dos  veiculos a disposição dos
PADs, NATs e PTRs, respectivamente. Quanto ao aditivo, entendemos que será objeto
de análise quando da elaboração de minuta do edital, após a cotação de preços.  

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Técnico
Judiciário, em 30/03/2022, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1037694 e o código CRC 7CE5AAB0.

0006479-70.2021.6.02.8000 1037694v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
Por ocasião da reunião da Comissão Permanente de

Planejamento de Eleições, restou deliberado que os processos de
contratações das eleições seriam previamente encaminhados à
SAD para análise e manifestação sobre as formalidades legais
da contratação, aprovando ou determinando a retificação do Termo
de Referência, para, posteriormente, ser objeto de análise pela CPPE,
apenas, a temática voltada à análise da logística a ser utilizada.

  Sob tais premissas, e na tentativa de obter uma maior
celeridade na tramitação do presente procedimento, volvo os autos a
Vossa Senhoria para os fins a que se destina.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assessor de
Gestão Estratégica em substituição, em 05/04/2022, às 17:35, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 05/04/2022, às 17:35, 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
1041156 e o código CRC CC4B3F46.

0006479-70.2021.6.02.8000 1041156v1
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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 abril de 2022.
À SEIC e à SPPAC
Como medida prévia à aprovação do Termo de

Referência (doc. 1035788), remeto os autos à SPPAC e à
SEIC, para que avaliem a conformidade das planilhas que
integram o mencionado documento, considerando mos fins a
que se destina a contratação.

A remessa é feita tendo em vista as atribuições
previstas no art. 2º da Portaria Presidência 260/2021
(doc. 0924807), prejudicada, no momento, a remessa à
SEGEC, dado o retorno do servidor Guilherme Machado
Rebelo ao Órgão de origem.

Solicito, por fim, que a análise seja realizada, se
possível, no prazo de 10 (dez) dias.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/04/2022, às 00:06, 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
1042294 e o código CRC 8C9D9BFB.

0006479-70.2021.6.02.8000 1042294v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2022.
À SPPAC, com cópia para SAD e COMAP (para

ciência),
 
Prezado servidor Maurício Marcelino Alves,
 
Em atenção ao Despacho GSAD - 1042294, tendo

em vista as atribuições previstas no art. 2º da Portaria
Presidência 260/2021 (doc. 0924807), considerando as
planilhas já elaboradas por Vossa Senhoria, informo que me
prontifico a realizar o preenchimento das planilhas de
composição de custo desta contratação.

Desta forma, considerando as atribuições da
SPPAC, constantes do inciso IX, artigo 67-A, da Resolução
TRE/AL nº 15.904/2018 (0873677), informo que será
iniciado o preenchimento das planinhas assim que seja
manifestada concordância quanto aos modelos apresentados
pela gestão contratual (Termo de Referência - 1035788),
idênticos aos adotados nas Eleições 2020.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 07/04/2022, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1042677 e o código CRC 7DC365BF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2022.

 

Acuso ciência do Despacho SEIC 1042677, ao mesmo
tempo em que concluo o presente procedimento na unidade COMAP.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 12/04/2022, às 20:33, 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
1046638 e o código CRC B7EF594A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de abril de 2022.
À SEIC (c/c SAD), registrando-se que poderão ser

adotados os modelos de planilhas apresentadas nos anexos 
II-A e II-B (1º Turno), sendo o primeiro com destaque para
os custos com remuneração de pessoal, seja por contratação
direta, com vínculo empregatício, ou por contratação de
profissionais autônomos/liberais e/ou cooperados, sem deixar
de mencionar a composição dos custos com insumos da
contratação _ alimentação, transporte, uniformes, chachás,
EPI´s, veículos disponibilizados, combustíveis, etc _ com
custos indiretos/operacionais, com lucro e tributos; Já o
segundo modelo _II-B, constitui memória de cálculo para os
insumos destacados no anexo II-A, tais como despesas como
alimentação, transporte, uniforme, epi´s, crachás, veículos
disponibilizados, combustíveis, etc.

A mesma dinâmica deverá ser observada para o
preenchimento da planilha relativa ao segundo turno das
eleições, anexos II-C e II-D, adequando-se aos quantitivos
requeridos, inclusive aqueles decorrentes de acréscimos
noticiados no evento 1037694.

Ao final deve ser prenchida a planilha constante do
Anexo II-E que deverá trazer o resumo geral da contratação,
com a consolidação das planilhas anteriores e acrescentando-
se valores unitários para horas suplementares, no caso de
motoristas disponibilizados e de distância suplementar, para o
caso de eventual deslocamento de veículo para além de sua
área originária de atuação.

A formatação final da planilha poderá ser alterada,
aproveitando-se todos as informações captadas nas pesquisas
de preços efetivadas por essa Seção, uma vez que entendemos
que podem ser simplificadas, para fins de faturamento,
liquidação e pagamento vinculados à contratação que se
busca.
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Registre-se, por oportuno, que não houve revisão
do termo de referência por parte dessa Seção, tendo em vista
a limitação de posicionamento requerida no despacho
1042294 da SAD.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 18/04/2022, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1047689 e o código CRC 7F696FDB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de abril de 2022.
À SEIC e à SPPAC
 
Acuso ciência do Despacho SPPAC 1043198, acerca

do qual temos a esclarecer que a destinação do Despacho
SAD 1042294 teve em conta não sobrecarregar os trabalhos
desenvolvidos por cada uma das unidades, de tal forma que,
caso a unidade entenda oportuno apresentar proposições de
aperfeiçoamento do Termo de Referência nada temos a opor
ao intento.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/04/2022, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1047766 e o código CRC 2A881818.

0006479-70.2021.6.02.8000 1047766v1
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Imprimir  Salvar

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000035/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 21/02/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR070420/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 13057.100162/2022-57
DATA DO PROTOCOLO: 21/02/2022

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL, CNPJ n. 24.256.042/0001-56,
neste ato representado(a) por seu ;
 
E 

SINDLIMP AL, CNPJ n. 08.501.710/0001-07, neste ato representado(a) por seu ;
 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de
trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de
janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Trabalhadores das
empresas de asseio, conservação, prestação e terceirização de serviços de
colocação e administração de mão de obra e temporários, trabalhadores das
empresas de administração de condomínios, trabalhadores das empresas de
prestação de serviços de paisagismo, ajardinamento, gramíneas cultura e planta,
trabalhadores das empresas de coleta de lixo e limpeza urbana, trabalhadores das
empresas de reciclagem de resíduos e materiais em geral e trabalhadores das
empresas de veículos, com abrangência territorial em AL. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PISOS SALARIAIS 

A partir do dia 01 de JANEIRO de 2022 o Percentual de Reajuste para todos os Níveis
Salariais será de 10% (dez por cento) ficando os salários de acordo com a Tabela Salarial
abaixo:

 

TABELA SALARIAL – Vigência de   01.01.2022 até 
  31.12.2022

SALÁRIOS
BASE

Nível I

Faxineiro,   Agente de Limpeza, Auxiliar de Limpeza,
Servente de     Limpeza, Auxiliar   de Jardinagem, Auxiliar
de Pedreiro, Auxiliar   de Carga e   Descarga de  

 

 

R$ 1.243,00
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Mercadoria, Copeiro, Piscineiro,   Maqueiro, Controlador
de Pragas,     Garçom, Merendeira, Operador   de
Maquina Copiadora, Zelador, Lavador de     Roupas,
Passador de   Roupas, Agente de Saneamento e
Encarregado de Malote.

 

Nível II

Apontador   de Mão de Obra, Ascensorista, Manobrista,
Lavador de     Veículos,   Operador de Máquina Costal
para Jardim, Garagista,   Camareira,     Office-Boy,
Cozinheira, Mensageiro, Varredor de Rua   e Contínuo.

 

R$ 1.290,50

Nível III

Auxiliar   Administrativo I, Auxiliar de Almoxarife,  
Promotor   de Vendas, Auxiliar   de Encanador, Auxiliar
de Eletricista de Alta e Baixa Tensão,   Leiturista,
Patrulheiro, Salva Vidas, Bilheteiro,   Vigia, Porteiro,
Bombeiro Civil, Fiscal de Loja, Coletor de   Lixo,   Auxiliar
de   Carpinteiro, Auxiliar de Pintor e Auxiliar de  
Marceneiro.

 

 

R$ 1.345,00

Nível IV

Auxiliar   Administrativo II, Auxiliar de Cobranças, Auxiliar
de     Faturamento,   Auxiliar de Pessoal e Moto-Boy.

 

R$ 1.374,00

Nível V

Assistente   Administrativo I, Vigia Florestal, Conferente,
Assistente de Manutenção,   Jardineiro e   Almoxarife.

 

R$ 1.464,00

Nível VI

Assistente   Administrativo II, Auxiliar de Tesouraria,
Recepcionista   e  Estofador.

 

R$ 1.491,50

Nível VII

Assistente   Administrativo III, Rádio Operador, Operador
de     Empilhadeira e   Encarregado de Turma de Equipe
ou de Seção (Fiscal de   Turma).

 

R$ 1.737,50

Nível VIII

Carpinteiro,   Pedreiro, Pintor, Eletricista de Baixa e Alta
Tensão,   Encanador, Assistente   Administrativo IV,
Supervisor de Serviços Gerais   e   Motorista de   Veiculo
Utilitário (até 2tn) ou dez passageiros.

 

R$ 1.883,50

Nível IX

Encarregado   de Manutenção, Operador de Bomba,
Mecânico de   Bomba, Tratador de Animais Silvestres 
Assistente   Administrativo V, Marceneiro, Serralheiro e  
Motorista de Veiculo  de   Carga Leve (até 4tn. ou 16
passageiros).

 

R$ 2.086,00

Nível X

Chefe   ou Supervisor de Departamento.

 

R$ 2.310,00
Nível XI  
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Mecânico   de Automóveis, Lanterneiro e Funileiro. R$ 2.815,00
Nível XII

Toda   Função que exija uma formação técnica de nível
médio I.

 

R$ 3.059,50

Nível XIII

Toda   Função que exija uma formação técnica de nível
médio II.

 

R$ 3.889,50

Nível XIV

Toda   Função que exija uma formação técnica de nível
superior.

 

R$ 4.587,50

Parágrafo primeiro. Os funcionários que em janeiro de 2022 já recebiam salários iguais ou
superiores aos constantes desta tabela terão seus vencimentos reajustados em 10% (dez por
cento).

Parágrafo segundo. Ao valor do TICKET ALIMENTAÇÃO ou REFEIÇÃO incidirá um reajuste de
10% (dez por cento) em relação à Convenção Coletiva de Trabalho/2021, nos moldes
especificados na Cláusula “DA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR” constante desta CCT/2022.

Parágrafo terceiro. Para que não se caracterize “desvio de função”, nos moldes do art. 460 da
CLT, quando houver a contratação de função auxiliar será necessária a contratação concomitante
da função principal. 

 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO DESTA CONVENÇÃO 

Objetiva esta CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO estabelecer melhores condições de
salário e trabalho para reger as relações de trabalho entre as Empresas e os Empregados do
respectivo segmento acima referidos, excetuados aqueles que, por pertencerem a categorias
diferenciadas, tenham convenções próprias, em todo o Estado de Alagoas.

Parágrafo único. Fica definido, para efeito de aplicação da presente Convenção Coletiva de
Trabalho, que:

a)Asseio – É toda e qualquer atividade relacionada com limpeza, remoção de lixo e de entulhos
de qualquer natureza, desenvolvidas em quaisquer locais, logradouros, prédios e locais públicos
ou privados de um modo geral, pelo trabalhador terceirizado vinculado a empresas de prestação
de serviços de um modo geral, no Estado de Alagoas;

b) Conservação - É toda e qualquer atividade relacionada com toda e qualquer Manutenção
que visem conter as deteriorizações do bem público ou privado, que visem proteger de avarias,
deteriorizações e estado de conservação, desenvolvidas pelo trabalhador terceirizado, em
qualquer local, público ou privado, logradouros públicos de um modo geral, através de empresas
de prestação de serviços de um modo geral, no Estado de Alagoas;

c) Tabela Salarial- Às demais atividades relacionadas com as funções constantes da Tabela
Salarial prevista nesta CCT, também se aplicam as definições aqui convencionadas, desde que,
igualmente vinculadas à terceirização de mão de obras, sejam desenvolvidas pelos respectivos
trabalhadores, através das Empresas de Asseio, Conservação e Similares em quaisquer Órgãos
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da iniciativa privada ou pública, no Estado de Alagoas considerando-se ainda para tanto a
similitude, conexidade e preponderância da atividade.

CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS SOCIAIS 

Visado assegurar a exeqüibilidade dos contratos de prestação de serviços pelas empresas junto
ao tomador, assegurando a adimplência dos Encargos Sociais e Trabalhistas, fica convencionado
que as empresas do segmento abrangidas pela CCT deverão praticar o percentual mínimo de
Encargos Sociais e Trabalhistas de Oitenta e Quatro e Oitenta e Três por cento (84,83%)
conforme Planilha de Cálculo abaixo como documento essencial a quaisquer licitação, sob pena
de nulidade do certame tal como disposto nos artigos 607 e 608 da CLT.

PLANILHA   DE CÁLCULOS
ENCARGOS   SOCIAIS: incidente sobre o valor da Remuneração +  

valor da Remuneração   Técnica
Grupo  

“A”
ENCARGOS   SOCIAIS 36.80%

1 INSS 20,00%
2 SESI OU SESC 1,50%
3 SENAI OU SENAC 1,00%
4 INCRA 0,20%
5 SALARIO EDUCAÇÃO 2,50%
6 FGTS 8,00%
7 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO/SAT/INSS 3,00%
8 SEBRAE 0,60%

Grupo  
“B”

ENCARGOS   SOCIAIS 28,20%

9 FÉRIAS 12,03%
10 AUXILIO DOENÇA 1,85%
11 LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE 1,33%
12 FALTAS LEGAIS 2,99%
13 ACIDENTE DE TRABALHO 1,30%
14 AVISO PRÉVIO 0,37%
15 13º SALÁRIO 8,33%

Grupo  
“C”

ENCARGOS   SOCIAIS 9,45%

16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1,65%
17 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 3,80%
18 INDENIZAÇÃO (RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA) 4,00%

Grupo  
“D”

ENCARGOS   SOCIAIS 10,38%

19 INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO “A”SOBRE  
O “B”

10,38%

VALOR   DOS ENCARGOS SOCIAIS 84,83%

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
OUTRAS GRATIFICAÇÕES 

CLÁUSULA SEXTA - DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO 

No caso de trabalho em que o empregado precise se deslocar para fora do município onde
presta seus serviços, cabe ao empregador o pagamento das despesas por deslocamento nos
seguintes parâmetros:
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I - com pernoite: R$ 100,00 (cem reais);

II - sem pernoite: R$  50,00 (cinquenta reais).

Parágrafo primeiro. Aos valores acima estabelecidos deverão ser acrescidos os tributos, taxa
administrativa e lucro constantes da planilha de custos e formação de preços da empresa
contratada.

Parágrafo segundo. Não haverá redução do Ticket Alimentação/Refeição do empregado nos
dias em que houver o deslocamento de que trata o caput desta Cláusula.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO SALÁRIO DO SUBSTITUTO 

A título de gratificação, será garantido ao empregado substituto o mesmo salário percebido pelo
substituído. Esta gratificação não se incorpora ao salário nem faz parte deste, nos termos da
Súmula 159 do TST.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO DA INSALUBRIDADE 

As empresas pagarão o adicional de insalubridade no grau máximo, a todos os trabalhadores que
trabalharem na coleta do lixo hospitalar, no serviço de limpeza de fossas, dedetização,
imunização, vitrificação de piso, leprosários, hospitais especializados no tratamento de doenças
contagiosas e coleta de lixo.

Parágrafo primeiro. As empresas pagarão o adicional de insalubridade de grau médio, aos
trabalhadores que exerçam funções de varredura de rua.

Parágrafo segundo. As empresas pagarão adicional de insalubridade no grau mínimo aos
demais empregados que exerçam suas funções em lugares insalubres, sujeitos os agentes
nocivos à saúde, cujos EPI’s fornecidos, não façam desaparecer completamente a ação insalubre.

Parágrafo terceiro. As empresas fornecerão diariamente um (01) litro de leite de gado, tipo “C”
aos empregados que exerçam trabalhos de vitrificação, sintecos e outros derivados existentes
em locais e atividades consideradas insalubres.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA NONA - DA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 

Fica também convencionada a entrega de TICKET’s ALIMENTAÇÃO ou REFEIÇÃO, para todos
os trabalhadores abrangidos por esta Convenção Coletiva de Trabalho, independente de cargo
ou função e horário de trabalho, obrigação esta a ser cumprida por todas as empresas
integrantes deste segmento, no valor total mensal de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e
quatro reais), que corresponde a 22 (vinte e dois) TICKET’s ALIMENTAÇÃO ou REFEIÇÃO,
considerando-se cada um deles no valor facial de R$ 22,00 (vinte e dois reais). A distribuição
dos TICKET’s será realizada no máximo até o dia 20 do mês seguinte, sendo facultado às
empresas descontar do valor referenteaos dias em que o empregado tenha faltado ao serviço,
sendo justificada ou não a falta, bem como os dias em que não houver fornecimento do serviço
em virtude de feriado ou não funcionamento do local da prestação do serviço, ao valor diário
de R$ 22,00 (vinte e dois reais). Ou seja, apenas serão considerados os dias efetivamente
trabalhados. Sendo assim, houve um reajuste de 10% (dez por cento) em relação à CCT/2021. 

Parágrafo primeiro. Nos casos em que haja a prestação de serviço parcial, por exemplo, nas
jornadas de 12 x 36 horas, o valor dos TICKET´s será proporcional aos dias trabalhados, ou seja
 R$ 22,00 (vinte e dois reais) vezes o número de dias efetivamente trabalhados no mês de
competência.
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Parágrafo segundo. Os empregados que trabalhem em jornada igual ou inferior a 06 horas
diárias farão jus à alimentação proporcional a quantidade de horas efetivamente trabalhadas.

Parágrafo terceiro. Conforme previsto na Legislação pertinente, as empresas descontarão dos
seus funcionários o valor correspondente à sua participação neste benefício, no limite de 20%
(vinte por cento) do total deste, aplicando-se, em caso de desconto e não fornecimento do
benefício ou de descumprimento, as penalidades previstas nesta CCT.

Parágrafo quarto. Recomenda-se que as empresas firmem convênio com o PAT (Programa de
Alimentação do Trabalhador), mediante consulta à SRTE/AL, para que assim possam se beneficiar
dos incentivos Fiscais e estarem isentas de incidências Previdenciárias, do FGTS e Trabalhistas
sobre o benefício previsto nesta Cláusula.

Parágrafo quinto. Alternativamente, fica autorizada a empresa a substituir os TICKET’s
ALIMENTAÇÃO ou REFEIÇÃO por cesta básica de alimentos cujo valor importe no total mensal
de R$ 484,00  e que, em caso fiscalização, deverá ser comprovado mediante nota fiscal
representativa deste valor.

 
 
 
 

AUXÍLIO SAÚDE 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PLANO DE ASSISTÊNCIAS MÉDICA E AMBULATORIAL 

Fica também convencionado que a partir da data da sua admissão na empresa, os trabalhadores
integrantes do segmento de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana, Prestação de
Serviços e Terceirização de Mão de Obra de um Modo Geral, representada pelas
entidades sindicais ora convenentes farão parte do PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
AMBULATORIAL, em favor dos mesmos, seja eles associados ou não a entidade classista
obreira, extensivo a até 04 (quatro) dos seus dependentes legais por eles indicados, desde que
menores de 18 anos, com entidade clínica médica do Estado conveniada com o
SINDLIMP/AL e durante a vigência desta Convenção. Assim, objetivando a redução dos
custos operacionais, o SINDLIMP/AL firmará Convênio com uma empresa privada especializada
em Assistência Médica de Grupo, extensivo a toda a categoria, devendo as empresas a que
estão ligados os trabalhadores beneficiários, responsabilizarem-se pelas informações para fins de
elaboração das Carteiras de Beneficiados de seus empregados, para descontos das
mensalidades em folhas de pagamentos e pelos respectivos repasses mensais ao
SINDLIMP/AL. O valor do desconto mensal deste benefício ora conveniado com a “Empresa de
Assistência Médica de Grupo” é na ordem de R$ 10,00 (Dez reais), por funcionário associado ao
SINDLIMP/AL e de R$ 20,00(vinte reais) para o trabalhador não associado ao mesmo,
importâncias estas que serão recolhidas na conta bancaria do SINDLIMP/AL ou entidade
credenciada, até o dia 10 do mês subseqüente, via Ficha de Compensação Bancária ou outro
documento correspondente, dependendo tal desconto, no entanto, da prévia anuência
expressa do trabalhador.

Parágrafo único. As empresas deverão acatar possíveis desistências de tal convênio
por parte de qualquer dos seus empregados. A falta de recolhimento ou de pagamento de
quaisquer valores descontados dos trabalhadores caracterizará apropriação indébita e a sua
inadimplência junto à empresa responsável pela prestação dos serviços objeto dos benefícios
acima estabelecidos, a impedirá de obter o CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO
SINDICATO OBREIRO, arcando com todas despesas e respectivas obrigações pertinentes em
favor do seu empregado ou respectivos beneficiários, pela omissão da obrigação de fazer, sem
prejuízo das demais cominações previstas nesta CCT.

OUTROS AUXÍLIOS 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO BENEFÍCIO SOCIAL OBREIRO 

Será concedido, nos moldes e nas condições previstas em Anexo a esta CCT, auxílio funeral no
caso de falecimento do trabalhador, denominado "Benefício Social Obreiro".
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Parágrafo primeiro. As empresas recolherão, à título de contribuição social e até o 10º dia de
cada mês, o valor de R$ 10,00 (dez reais) por empregado, tendo como base a quantidade de
empregados constante do campo “total de empregados do último dia” informado no CAGED
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mais atualizado.

Parágrafo segundo.  O empregador que por ocasião do óbito estiver inadimplente por falta de
pagamento, pagamento após o dia do vencimento ou efetuar o recolhimento por valor inferior ao
devido, responderá perante o empregado ou a seus dependentes, por multa equivalente ao
triplo dos benefícios previstos, em espécie e à vista, que deverá ser quitada juntamente com as
verbas rescisórias, ou, na ausência destas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, além da
multa de 50% (cinquenta por cento) do maior piso salarial desta categoria, por cada empregado
do segmento não atendido pelos benefícios previstos. De igual forma, tendo em vista o caráter
obrigatório, o não repasse dos valores arrecadados em obediência a esta Cláusula consistirá em
crime de apropriação indébita, responsabilizando-se criminal e civilmente o empregador infrator.

Parágrafo terceiro. Por se constituir numa obrigatoriedade, o cumprimento deste benefício e a
sua previsão financeira deverão constar de todas as planilhas de custos e editais de licitação
alcançados por esta CCT, em consonância com o art. 444 da CLT. No mesmo sentido e ante o
caráter eminentemente assistencial, o Auxílio Funeral não tem natureza de salário por não se
constituir em contraprestação de serviços.

Parágrafo quarto. Como se trata de um benefício obreiro e que visa única e exclusivamente
atender às necessidades do trabalhador, o Auxílio Funeral de que trata esta Cláusula será
gerenciado pelo SINDLIMP/AL, devendo este, sempre que solicitado, prestar contas e/ou
informações contábeis de direito. Sempre que necessário à comprovação do cumprimento desta
CCT e nas homologações trabalhistas deverá ser apresentado o Certificado de Regularidade
desta Cláusula conjuntamente por meio das Entidades Sindicais signatárias.

Parágrafo quinto. Além do Auxílio Funeral obrigatório de que trata o caput desta cláusula, os
empregadores poderão contratar seguro de vida em grupo em prol de seus empregados,
facultado aos trabalhadores, vinculados a esta CCT, a contribuição de até 10% (dez por cento)
dos prêmios mensais, a ser descontado em folha de pagamento, dos trabalhadores interessados
e que aderirem expressamente a tal benefício.

 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEI Nº 13.467/2017 

As partes estabelecem que os contratos de trabalho em curso deverão observar as novas
normas que regulam as relaçõs individuais e coletivas de trabalho estabelecidas pela Lei Federal
Nº 13.467/2017.

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DESLIGAMENTOS DOS EMPREGADOS 

Os empregados em regime de Aviso Prévio, dispensados sem justa causa ou que tenham
solicitado demissão e que, comprovadamente, obtiverem novo emprego durante tal período,
poderão solicitar o seu descumprimento, sem prejuízo da remuneração correspondente aos dias
já trabalhados.

Parágrafo primeiro. O Sindicato Obreiro não procederá à homologação de rescisão de contrato
de trabalho nos casos de dispensa abaixo relacionados:

a) da empregada gestante e no período de 05 (cinco) meses, contados da data do parto;

b ) do empregado sindicalizado, a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou
representante sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato;
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c ) de empregado, comprovadamente, doente em período de licença médica, de beneficio ou
acidentado.

Parágrafo segundo. O disposto no Parágrafo anterior não se aplica às hipóteses em que o
empregado pedir demissão.

Parágrafos terceiro. As homologações das rescisões de contratos de trabalho dos
trabalhadores, independente do local em que se situe a sede da empresa e o motivo
do desligamento, deverá ser realizada a assistência à rescisão do contrato de trabalho de
acordo com o previsto no § 1º do Artigo 477 da CLT, ou seja, somente será homologada nas
instalações do SINDLIMP/AL e devidamente assinada pelo Presidente do sindicato ou por
quem este designar, sob pena de nulidade. (EMENTA N.º 3 da Portaria 01 de 22.02.2002 da
Secretaria de Relações do Trabalho) e com a apresentação obrigatória dos seguintes
documentos:

a) Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em seis (06) vias.

b) Extrato Analítico do FGTS de todo o tempo laboral, se por iniciativa da empresa.

c) CTPS- Carteira do Trabalho e Previdência Social devidamente anotada.

d) CD do Seguro Desemprego (nas Demissões).

e) Carta de Desligamento.

f) Guia de Recolhimento da Multa do FGTS - (nas Demissões).

g) Carta de Preposto, com identificação do designante e, se tratando de representante Sócio
da empresa, cópia do Contrato Social que comprove tal condição.

Parágrafo quarto. Todas as HOMOLOGAÇÕES DE RESCISÕES DE CONTRATO DE
TRABALHO deverão ser agendadas com o SETOR DE HOMOLOGAÇÕES do SINDLIMP com o
mínimo de 48 (quarenta e oito) horas úteis de antecedência. A falta de apresentação de qualquer
um dos documentos acima, por culpa, dolo ou falta de atenção da empresa, implicará na recusa
do SINDLIMP/AL em efetuar a homologação e na aplicação das sanções legais, inclusive aquelas
pertinentes ao atraso do pagamento de rescisões, previstas na CLT.

Parágrafo quinto. As empresas comunicarão por escrito ao empregado, os motivos de sua
dispensa no caso de justa causa, bem como nos casos de suspensão disciplinar e/ou
advertência que forem destinadas aos mesmos, bem como no caso de recebimento e devolução
da CTPS ao empregado, sob pena de responder por quaisquer prejuízos ao trabalhador pela
omissão da obrigação de fazer.

Parágrafo sexto. O contrato de trabalho poderá ser extinto por comum acordo entre as
empregado e empregador, conforme disposto no art. 484-A da CLT.

Parágrafo sexto. No cumprimento desta Cláusula, deverá ser observado o que preconiza a
Cláusula Décima Segunda desta CCT.

MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA/TERCEIRIZAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO 

Poderão as empresas celebrar CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO de que trata o art.
443 da CLT e, de acordo com o que dispõe a Lei nº 9.601 de 21 de janeiro de 1998, entre o
Sindicato Profissional e a Empresa interessada e com a anuência dos trabalhadores, sendo
imprescindível a Assistência Sindical.

Parágrafo primeiro. Pela presente, fica autorizada a utilização do “TRABALHO EM REGIME DE
TEMPO PARCIAL”, nos exatos termos do Artigo 58-A, da Consolidação das Leis do Trabalhado,
acrescentado pela Medida Provisória nº 1.779-10 de 06/05/1999.

Parágrafo segundo. No caso de novas contratações, a aplicação do regime disposto nesta
cláusula dependerá exclusivamente do interesse do empregador, desde que o empregado seja
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inequivocamente esclarecido a respeito.

Parágrafo terceiro. Nos casos de contratos de trabalho já existentes, a aplicação do
disposto nesta cláusula dependerá de opção do empregado, mediante documento padrão da
empresa, com a devida participação do Sindicado Obreiro.

Parágrafo quarto. Fica autorizada a suspensão do contrato de trabalho, nos termos e
condições do Artigo 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

OUTROS GRUPOS ESPECÍFICOS 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE 

Os sindicatos convencionam a autorização para que empresas contratem trabalhadores
intermitentes, previstos no artigo 452-A da Lei 13.467/2017, as quais se obrigam a realizarem o
pagamento das parcelas previstas no §6º do artigo 452-A da CLT, referentes a cada período de
prestação de serviço, em 5 (cinco) dias úteis contados do último dia de prestação de serviço.

Parágrafo Primeiro. O trabalhador que for convocado com brevidade inferior ao estabelecido em
lei não poderá ser sancionado com a penalidade prescrita no §4º do 452-A da Lei 13.467/2017
em caso de recusa ou de não comparecimento.

Parágrafo Segundo. O trabalhador intermitente terá preferência de contratação para
preenchimento de vaga efetiva na função na qual foi contratado.

Parágrafo Terceiro. O trabalhador intermitente que executar serviços por mais de 60 (sessenta)
dias ininterruptos no mesmo posto de trabalho, com o mesmo endereço e mesma carga horária,
deverá ser admitido como efetivo.

Parágrafo Quarto. O trabalhador intermitente que não for convocado dentro do período de 6 (seis)
meses deverá ter seu contrato rescindido.

Parágrafo Quinto. Em consonância com a prescrição do §6º do artigo 452-A da CLT, será
assegurado ao trabalhador intermitente o recebimento da remuneração, férias proporcionais com
acréscimo de um terço, décimo terceiro salário proporcional; repouso semanal remunerado; além
de auxílio alimentação e vales-transportes.

Parágrafo Sexto. O trabalhador fará jus ao piso salarial correspondente ao trabalho efetivamente
exercido.

 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES
DE CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUSESSÃO DE CONTRATOS 

Dispensa-se o cumprimento de aviso prévio no caso de contratação do empregado pela empresa
sucessora.

Parágrafo único. Dispensam-se os benefícios anteriores concedidos em função das
particularidades do contrato de prestação de serviços anterior, não se configurando redução
salarial.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO REAPROVEITAMENTO PROFISSIONAL 

As empresas do segmento empresarial representadas pelo SEAC/AL que forem vencedoras em
processo licitatório de contratos públicos ou privados de prestação de serviço poderão reaproveitar no
todo ou em parte a mão-de-obra disponibilizada pelo encerramento do contrato de trabalho da empresa
que perdeu o contrato, devendo para tanto o empregado manifestar se aceita ou não ser contratado
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que perdeu o contrato, devendo para tanto o empregado manifestar se aceita ou não ser contratado
pela empresa vencedora.

Parágrafo Primeiro. As partes estabelecem que, se o empregado estiver cumprindo aviso prévio e for
admitido pela empresa vencedora do contrato de prestação de serviços, neste caso, o pedido de
dispensa de cumprimento do aviso prévio deverá ser aceito pelo seu empregador e obrigatoriamente o
contrato de trabalho será extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão
devidas as seguintes verbas trabalhistas: os dias efetivamente trabalhados no período do aviso prévio,
metade da indenização sobre o saldo do FGTS, isto é, multa de 20% sobre o saldo do FGTS, e na
integralidade, as demais verbas trabalhistas.

Parágrafo Segundo. Fica estabelecido entre as partes que o empregado que não estiver cumprindo
aviso prévio, mas for reaproveitado pela empresa vencedora do contrato de prestação de serviços,
neste caso, o contrato de trabalho será extinto por acordo entre empregado e empregador, ficando o
empregado dispensado do cumprimento do aviso prévio (em razão da obtenção de novo emprego) e o
empregador dispensado do pagamento dos dias não trabalhados, cabendo ao empregado o pagamento
da indenização sobre o saldo do FGTS, isto é, multa de 20% sobre o saldo do FGTS e na integralidade as
demais verbas trabalhistas.

Parágrafo Terceiro . As partes estabelecem, ainda, que se o empregado não for reaproveitado pela
empresa vencedora do contrato de prestação de serviços e se seu empregador não tiver local para
transferi-lo, dentro de sua base territorial, neste caso, o contrato será rescindido pela forma imotivada e
caberá ao empregador proceder à anotação na CTPS, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e
realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos no art. 477 da CLT.
Havendo a transferência, esta não poderá violar os preceitos da Súmula nº 29 do TST.

Parágrafo Quarto. Quando a empresa entregar os avisos prévios aos seus empregados em razão da
proximidade do término do contrato de prestação de serviço e por qualquer motivo der continuidade ao
referido contrato caberá ao respectivo empregador reconsiderar o ato, antes de seu termo, visando à
preservação do emprego, com o objetivo de dar segurança econômica ao trabalhador e incorporá-lo ao
organismo empresarial, cabendo ao empregado aceitar a reconsideração (princípio da continuidade das
relações trabalhistas).

Parágrafo Quinto. No encerramento do contrato de prestação de serviços entre o empregador e o
tomador de serviço poderá a empresa vencedora efetuar a assinatura do novo contrato de trabalho na
CTPS do trabalhador reaproveitado, independentemente da devida baixa do contrato anterior, o que se
concretizará com a homologação da rescisão na Entidade Sindical Laboral.

 
 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS
DE PESSOAL E ESTABILIDADES 

NORMAS DISCIPLINARES 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ADVERTÊNCIA OU SUSPENSÃO 

A todo empregado suspenso ou advertido disciplinarmente será entregue o termo formal
discriminando o motivo da punição que deverá ser assinado por ele e visado pelo diretor da
empresa. Recusando-se o empregado a assinar, o comunicado será válido quando assinado por
2 (duas) testemunhas.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE,
FALTAS 

DURAÇÃO E HORÁRIO 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA JORNADA DE TRABALHO E DAS HORAS EXTRAS 

A jornada de trabalho desta categoria profissional é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e
220 (duzentas e vinte) horas mensais, porém, nos casos da necessidade de trabalho em horário
extraordinário, a empresa deverá comunicar este fato ao empregado envolvido, até duas horas
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antes do término da sua jornada normal de trabalho, assegurando-lhes um lanche compatível se
este exceder em pelo menos uma (1) hora.

Parágrafo Primeiro - O pagamento das horas extras realizadas será efetuado com um
acréscimo de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da hora normal, podendo tais horas, serem
parcial ou totalmente compensadas, segundo os interesses da empresa e do empregado.

Parágrafo Segundo - Os empregados que trabalharem em dias de repouso ou feriados, farão
jus a horas extras, exceto os empregados que trabalhem na jornada 12x36 horas.

 

COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA COMPENSAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS E DO HORÁRIO
NOTURNO 

Objetivando a preservação dos níveis de emprego, as partes desde já convencionam a instituição
do “SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA E HORAS DE TRABALHO”, nos termos do
art. 59 da CLT, com redação dada pela MP nº 1.779-8, de 11 de março de 1999, estabelecendo-
se desde logo que serão consideradas as horas trabalhadas e as compensadas na mesma
proporção, ou seja, uma hora compensada para cada hora trabalhada, devendo sua
operacionalização e controle ser definidos após entendimento entre as partes. Excetuam-se os
dias trabalhados aos domingos e feriados e os casos de utilização da escala de revezamento, em
que se adotará o critério legal.

Parágrafo primeiro. As Empresas poderão adotar a jornada especial de 12X36, 12 (doze) horas
corridas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas corridas de descanso, sem redução do salário,
respeitados os pisos salariais da categoria. Para os empregados que trabalham sob o regime
especial é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação na forma da lei,
o qual será de, no mínimo, 1 (uma ) hora contínua. Na hipótese de não concessão, incidirá
penalidade ficando o empregador obrigado a remunerar o período correspondente com um
acréscimo de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de
trabalho e, nos casos em que esta jornada seja realizada em horário noturno, será também
devido o pagamento do adicional noturno correspondente, este com acréscimo de 25% (vinte e
cinco por cento) sobre o valor da hora normal. O acréscimo devido na hipótese de não
concessão do intervalo intrajornada tem natureza de sanção jurídica e caráter indenizatório,
sendo descabidos reflexos em verbas legais/rescisórias. Observar-se-á o disposto na Súmula
444/TST. A remuneração mensal pactuada para jornada 12x36 abrange os pagamentos devidos
pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, nos termos do art. 59-A da
CLT. 

Parágrafo segundo. Nos termos da Súmula 85/TST, será admitida jornada de 09h diárias,
desde que não ultrapasse os limites semanal e mensal previstos em Lei, não se fazendo
necessários acordos individuais de compensação neste sentido.

Parágrafo terceiro. Sempre que for realizado trabalho noturno, nos termos do art. 73 da CLT,
será pago adicional correspondente no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor
da hora normal de trabalho, independentemente do sistema de horário adotado, considerando-
se como noturno o trabalho realizado entre as 22:00 horas de um dia e às 05:00 horas do dia
seguinte.

Parágrafo quarto. Considerando-se a jornada de trabalho semanal de 44 (quarenta e quatro)
horas, fica convencionado que as 04 (quatro) horas a serem trabalhadas nos sábados poderão
ser distribuídas durante a semana de segunda a quinta-feira, sem a necessidade de formalização
de acordo particular entre empregador e empregado.

CONTROLE DA JORNADA 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO REGISTRO DO HORÁRIO DE TRABALHO 

O horário de trabalho poderá ser registrado pelos empregados em cartão, papeleta, livro de
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ponto, cartão magnético ou, ainda, por outros meios eletrônicos aceitos legalmente, ficando as
empresas obrigadas a colher assinatura dos empregados ao final do período de fechamento do
ponto no respectivo meio de controle, podendo as empresas dispensar a marcação do intervalo
de repouso e alimentação, conforme a legislação em vigor.

Parágrafo primeiro. O horário que será anotado nos controles é o de efetiva entrada e saída do
trabalhador, devendo ser observado o rigor das anotações especialmente em casos em que não
há rendição do posto de trabalho.

 

Parágrafo segundo. Ficam as empresas autorizadas a implantar o denominado "ponto web",
nos termos previstos na legislação aplicável à espécie.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DE JORNADA POR EXCEÇÃO 

Para os empregados que estejam subordinados a horário de trabalho, fica expressamente ajustado que
a empresa poderá adotar, em substituição aos sistemas convencionais de anotação de horário de
trabalho dos empregados, o controle de frequência por exceção. Para tanto, deverão ser anotadas
apenas as exceções ocorridas durante a jornada de trabalho, desde que os empregados tenham, a
qualquer momento, acesso às informações para consultas e acompanhamento dos registros feitos pela
empresa. Periodicamente, a empresa emitirá um relatório individual de exceções para que o empregado
possa concordar ou não com registros nele efetuados, nos termos permitidos pelo TST (Processo Nº
TST-RR-2016-02.2011.5.03.0011).

FALTAS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO ABONO DE FALTAS DE EMPREGADO ESTUDANTE 

Serão abonadas as faltas de empregados estudantes em estabelecimentos de ensino oficial ou
reconhecido, quando estes forem submetidos a provas periódicas, desde que a empresa seja
avisada, por escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

Parágrafo Primeiro. É obrigado ao empregado a comprovação posterior do comparecimento para
realização da prova, sob pena de ser descontado de seu salário a falta correspondente.

Parágrafo Segundo. Demais faltas serão abonadas conforme previsão legal.

 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE SAÚDE 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS 

Os Sindicatos Patronal e Laboral, bem como as empresas do setor, envidarão todos os esforços
no sentido de implementar campanhas educativas, divulgando entre os colaboradores formas de
prevenção e combate às doenças infectocontagiosas, e difusão da educação escolar visando a
maior qualidade de vida comunitária e prevenindo a violência.

RELAÇÕES SINDICAIS 
REPRESENTANTE SINDICAL 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL 
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As empresas facilitarão o acesso dos representantes legais do Sindicato Obreiro as suas
instalações, para afixação de avisos e divulgação de suas informações aos seus associados.

Parágrafo primeiro. Fica assegurado ao Diretor-Presidente e demais Diretores do Sindicato
dos Empregados de Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana no Estado de Alagoas,
os benefícios da Lei que rege a matéria.

Parágrafo segundo. Fica assegurado ao Diretor Presidente do SINDLIMP, o direito a sua
requisição permanente durante o seu mandato sindical e na vigência da presente Convenção,
com ônus para a empresa requisitada.

Parágrafo terceiro. Os demais Diretores deste Sindicato suscitante poderão ser requisitados
pelo Diretor Presidente do mesmo, desde que haja comunicação expressa, com antecedência de
72 (setenta e duas) horas, para participarem em Congressos, Seminários, Curso de Formação,
Assembleias da Categoria, Reunião da Diretoria do Sindicato suscitante, discussão de proposta
de Instrumentos Coletivos, 01 (um) por empresa e, no máximo de 15 (quinze) dias por ano sem
ultrapassar 02 (dois) dias por mês.

Parágrafo quarto. Serão realizados, durante a vigência desta convenção, 02 (dois) encontros
anuais para serem discutidas às questões relativas às relações coletivas de trabalho e a efetiva
aplicação da presente Convenção, observando-se, ainda, o constante nos parágrafos seguintes.

Parágrafo quinto. Fica convencionado que as empresas fornecerão, quando solicitado,
documentos comprobatórios de cumprimento de qualquer das cláusulas da presente
Convenção, sob pena de responder judicialmente por tal obrigação.

Parágrafo sexto. As controvérsias resultantes desta Convenção serão dirimidas pela Justiça do
Trabalho.

Parágrafo sétimo. Será considerado o dia 16 de maio, como sendo o dia do trabalhador de
Asseio, Conservação, Limpeza Urbana, Prestação de Serviços e Terceirização de Mão de Obra,
sendo facultativo o trabalho.

Parágrafo oitavo. Fica assegurada a liberação de um Dirigente Sindical, o qual será indicado
pelo Sindicato Profissional, com ônus para a empresa cessionária, na vigência da presente
convenção, sem prejuízo do constante do parágrafo segundo desta Cláusula.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAL E ASSISTENCIAL 

As empresas descontarão em folha de pagamento, mensalmente, o percentual de 2,0% (dois por
cento), sobre o salário base de seus empregados ASSOCIADOS ao SINDLIMP/AL, a título de
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, repassando a importância para o Sindicato obreiro em até 05 (cinco) dias
úteis contados do efetivo desconto.

Parágrafo primeiro. Exclusivamente no mês em que for pago o aumento salarial objeto desta
convenção coletiva, será descontado dos trabalhadores desta categoria profissional e
beneficiados pelo presente instrumento coletivo nos termos constantes desta Cláusula, o valor
correspondente a 04% (quatro por cento) do seu salário base, a título de CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL/NEGOCIAL, valor este que deverá ser recolhido pelas empresas ao Sindicato, até
10 (dez) dias a contar da data do referido desconto, por força da decisão soberana da
Assembleia Geral, como faculta a letra “e” do art. 521, da CLT e no art. 8º, IV da Constituição
Federal.

Parágrafo segundo. Os empregados desta categoria profissional dispõem de 10 (dez) dias,
contados do desconto acima descrito, para apresentar por escrito sua oposição ao desconto,
pessoalmente perante o Sindicato Obreiro, em atendimento ao novo entendimento firmado pela
Orientação Nº 03 da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (CONALIS - MPT)
firmada em 05/05/2010, já ratificada pela Procuradoria Regional do Trabalho na 19a Região nos
autos do Processo 000583.2009.19000/4, em 20/07/2010.

Parágrafo terceiro. No mês em que se descontar na folha de pagamentos a Contribuição
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Parágrafo terceiro. No mês em que se descontar na folha de pagamentos a Contribuição
Assistencial em favor do Sindicato Obreiro fica automaticamente suspenso o desconto da
Contribuição Social relativo aos trabalhadores associados ao SINDLIMP/AL.

Parágrafo quarto. A alegação de desconhecimento desta Convenção Coletiva de Trabalho por
parte das Empresas e dos Empregados, não constituirá motivo bastante para isentá-los das suas
obrigações de fazer, e cumprimento do que está convencionado;

Parágrafo quinto. Pela presente e pelo disposto na Portaria nº 3.233, de 29/12/83 do Ministério
do Trabalho, as empresas estão obrigadas a efetuar os recolhimentos dos descontos acima
referidos, mediante relação dos empregados constando todos os dados que possibilitem sua
identificação bem como os valores a eles pertinentes, sob pena de responder em Ação de
Cumprimento por obrigação de fazer, arcando com o ônus das despesas cartoriais e honorários
advocatícios pertinentes.

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA TAXA ASSISTENCIAL PATRONAL 

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, não associadas ao SEAC/AL,
contribuirão anualmente e uma única vez para o Sindicato Patronal com a importância de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser recolhida até o dia 30 de junho de 2022, na sede do
Sindicato Patronal ou onde este indicar, tudo de acordo com orientação emanada do Supremo
Tribunal Federal – STF nos Processos RE 220.700-1 –(DJ de 13.11.1998) e RE 189.960-3 – (DJ de
17.11.2000).

Parágrafo primeiro. Em caso de recolhimento posterior a data acima, a empresa inadimplente
estará sujeita ao pagamento adicional de juros de mora à razão de 1% (Um por cento) por mês ou
fração de atraso e também ao pagamento de uma multa de 2% (Dois por cento) sobre o
montante (principal mais juros).

Parágrafo segundo. O cumprimento desta Cláusula deverá observar o que preconiza a
Cláusula Décima Segunda desta CCT.

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA NACIONAL 

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho deverão recolher a
contribuição confederativa nacional com vencimento em janeiro/2022, consoante inciso IV, art. 8o
da Constituição Federal, no valor vinculado ao porte da empresa e calculado pelo resultado da
multiplicação da quantidade de empregados existentes em janeiro de 2022, atestado pelo
respectivo CAGED, por R$ 4,00 (quatro reais).

Parágrafo único. O cumprimento desta Cláusula deverá observar o que preconiza a Cláusula
Décima Segunda desta CCT.  

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO
SINDICAL 

O SINDLIMP/AL e SEAC/AL emitirão para toda e qualquer empresa um CERTIFICADO DE
REGULARIDADE DE SITUAÇÃO, atestando que a mesma está atuando de forma regular e segundo
os princípios estabelecidos nesta convenção coletiva de trabalho, documento este que passará a
ser obrigatório em toda e qualquer licitação promovida pelos órgãos da Administração Pública
Federal, Estadual e Municipal, direta, autárquica e fundacional, a título de documentação relativa a
regularidade fiscal, e será válido por 60 (sessenta) dias, em consonância com o disposto nos
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artigos 607 e 608 da CLT, que assim dispõem:

Parágrafo primeiro. O certificado de regularidade de situação emitido pelo SINDLIMP/AL será
entregue no prazo de 48 horas úteis após a protocolização do pedido, este obrigatoriamente
acompanhado dos seguintes documentos, em originais ou cópias autenticadas: 

a) guia de recolhimento da contribuição sindical obreira dos últimos dois anos (SINDLIMP/AL);

b) guia de recolhimento da contribuição assistencial obreira dos últimos dois anos
(SINDLIMP/AL);

c) comprovante de pagamento da mensalidade associativa dos últimos 12 (doze) meses;

d) cópia do contrato social devidamente registrado no respectivo órgão competente;

e) pagamento da taxa, caso não seja associado ao SINDLIMP/AL;

f) comprovante de pagamento do Benefício Social Obreiro relativo aos últimos dois anos.

Parágrafo segundo. As empresas que não possuam estabelecimento matriz, filial, escritório,
ou contratos de prestação de serviços no Estado de Alagoas, obterão o certificado de
regularidade de situação mediante apresentação dos documentos acima elencados pertinentes
ao domicílio de sua sede.

Parágrafo terceiro. O Certificado de Regularidade de Situação emitido pelo SEAC/AL será
entregue no prazo de 48 horas úteis após a protocolização do pedido, este obrigatoriamente
acompanhado dos seguintes documentos, em originais ou cópias autenticadas:

a) guia de recolhimento da contribuição sindical patronal dos últimos 02 (dois) anos (SEAC/AL);

b) guia de recolhimento da contribuição assistencial patronal dos últimos 02 (dois) anos
(SEAC/AL);

c) guia de recolhimento da mensalidade sindical associativa patronal dos últimos 12 (doze)
meses (SEAC/AL);

d) cópia do Contrato Social devidamente registrado no respectivo órgão competente;

e) pagamento da taxa em caso de não ser associado do SEAC/AL;

f) comprovante de pagamento do Benefício Social Obreiro relativo aos últimos dois anos.

Parágrafo quarto. Em virtude do princípio da livre associação sindical, as empresas não
sindicalizadas que possuam sede, filial ou escritório no Estado de Alagoas, ou que mantenham
contrato de prestação de serviços no Estado de Alagoas, obterão o certificado de regularidade de
situação mediante a apresentação dos documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “d”, ficando
desobrigadas da apresentação dos documentos constantes na alínea “c”. 

Parágrafo quinto. As empresas que possuam sede ou filial fora do Estado de Alagoas, e que
não mantenham contrato de prestação de serviços no Estado de Alagoas, obterão o certificado
de regularidade de situação mediante a apresentação dos documentos elencados nas alíneas
“a” e “b”, correspondentes ao domicílio de sua sede, ficando desobrigadas da apresentação dos
documentos constantes na alínea “c”.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DAS INFRAÇÕES 

Às infrações cometidas por falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do presente
Instrumento Coletivo, serão aplicadas as penalidades previstas nesta CCT, em favor da parte
prejudicada.

Parágrafo único. As empresas pagarão aos seus empregados o acréscimo salarial decorrente
desta Convenção, de forma retroativa a sua data base e de uma só vez, no primeiro mês de
competência seguinte ao do seu registro na SRTE/AL, sem nenhum acréscimo legal a titulo de
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multa contratual ou afim. Havendo atraso no pagamento dos valores salariais, além do previsto
nesta cláusula, será imposta a empresa infratora, multa contratual por empregado prejudicado, na
mesma base do Parágrafo 8ª do Art. 477 da CLT.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DO CUMPRIMENTO 

Todos os integrantes da categoria profissional e econômica, representados pelo SINDLIMP/AL e
SEAC/AL, obrigam-se a cumprir todas as cláusulas e condições da presente convenção coletiva
de trabalho, facultando-se aos sindicatos convenentes amplo poder de fiscalização, como
permanentes colaboradores do trabalho desenvolvido pelo Ministério do Trabalho.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DAS GENERALIDADES 

As empresas se obrigam a aceitar os atestados médicos justificativos de ausência aos serviços
emitidos pelo INSS e seus conveniados, bem como os emitidos pelos serviços médicos e
odontológicos do Sindicato Profissional e seus conveniados, desde que aprovados por seu
departamento médico e que se refiram a tratamento médico ou consulta exclusiva
dos seus empregados.

Parágrafo primeiro. As empresas liberarão do expediente, sem prejuízo da remuneração, as
empregadas gestantes que tiverem que se submeter a exame pré-natal, desde que a
necessidade do exame seja reconhecida por médicos do INSS, do Sindicato Profissional ou
Empresa.

Parágrafo segundo. As empresas ficam obrigadas a fornecer aos seus empregados
contracheques que contenham especificações relativas à remuneração e respectivos descontos
e o valor dos depósitos na conta do FGTS.

Parágrafo terceiro. Se necessários, as empresas fornecerão os Equipamentos de Proteção
Individual, - EPI, e quando exigidos, os uniformes para o exercício da função, os quais será
composto por 01 (um) conjunto por ano, sem qualquer ônus para o empregado, que por sua vez
obrigar-se-á a usá-lo e conservá-lo.

Parágrafo quarto. Entende-se por conjunto de uniforme, 02 (duas) blusas ou batas e 02 (duas)
calças ou bermudas, ou 02 (dois) macacões ou ainda 02 (dois) vestidos conforme padrão da
empresa.

Parágrafo quinto. Os empregados que pedirem demissão ou forem demitidos por justa causa,
no período de 06 (seis) meses, contados da data do recebimento do uniforme, obrigar-se-ão a
devolvê-los ou a efetuar o pagamento de 50% (cinqüenta por cento) do valor dos mesmos,
desde que o valor seja comprovado pela empresa.

Parágrafo sexto. As empresas fornecerão, a todos os empregados que solicitarem, os vales-
transportes nos termos da Lei pertinente, os quais poderão ser representados por “senhas
dos VALES TRANSPORTES” ou “CARTÕES DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICOS” ,
sem que, neste caso, resulte em incidências para fins previdenciários, para recolhimento do
FGTS ou como incrementos salariais para quaisquer efeitos.

Parágrafo sétimo. Opcionalmente, as empresas poderão deixar de entregar os VALES-
TRANSPORTES aos seus empregados se colocar a disposição dos mesmos, veículos coletivos ou
afins, próprios ou contratados, para transportá-los com exclusividade, às proximidades dos
respectivos locais de trabalho ou de suas residências, os quais utilizarão preferencialmente os
percursos convencionais do sistema de transportes urbanos da localidade, podendo efetuar os
respectivos descontos legais previstos na Lei.

Parágrafo oitavo. No caso de serviços prestados em Cidades que não possuem sistema de
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transporte público municipal regular, operados diretamente pelo poder público ou mediante
delegação, em linhas de transporte regulares e com tarifas fixadas por autoridade competente, as
empresas poderão disponibilizar o pagamento deste benefício em espécie (pecúnia) sem que se
configure natureza salarial neste pagamento.

Parágrafo nono. Os benefícios estipulados nesta Convenção Coletiva de Trabalho serão objeto
de compensação, na hipótese de existirem ou virem a existir, por ato compulsório do poder
público, vantagens diretas ou indiretas equivalentes e que visem o atendimento aos mesmos fins
combinados ao presente ajuste, de forma a não estabelecer duplo pagamento, prevalecendo,
entretanto, os benefícios mais vantajosos para os empregados.

Parágrafo décimo. Expirado o prazo de vigência previsto, fica prorrogada automaticamente
esta CCT, em todos os seus termos, caso outra não seja apresentada até 30 dias do seu
término, estando às partes convenentes obrigadas a promoveram, no prazo de 30 dias, contados
da data-base da Categoria, a formalização de sua ratificação pelas respectivas Assembleias
Gerais, no caso de prorrogação.

Parágrafo décimo primeiro. Na hipótese de ser esta CCT registrada na SRTE em data
posterior ao início de sua vigência, fica desde já assegurado que os seus termos retroagirão à
sua data-base.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CURSOS DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E
RECICLAGEM 

Os Sindicatos convenentes comprometem-se a unir esforços no sentido de buscar convênios
para viabilizar cursos de formação, capacitação e reciclagem profissional.

 

JOSE CARLOS ROBERTO DA COSTA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL 

PAULO NICACIO DA SILVA 
PRESIDENTE 
SINDLIMP AL 

ANEXOS
ANEXO I - BENEFÍCIO SOCIAL OBREIRO

BENEFÍCIO SOCIAL OBREIRO

Da Introdução

O denominado “Benefício Social Obreiro”, na forma de auxílio funeral, constitui melhoramento às
condições laborais e sociais do trabalhador. É através deste direito, consignado em Convenção
Coletiva de Trabalho e avalizado pelo art. 7º, XXVI da Constituição Federal/88 e pelo art. 611 da
Consolidação das Leis do Trabalho, que serão consignados benefícios ao trabalhador e à sua
família nas condições estabelecidas neste Anexo.

A grande maioria dos trabalhadores pertencentes às categorias profissionais abrangidas pela
presente Convenção Coletiva de Trabalho é formada por pessoas muito simples e de poucos
recursos financeiros. Quando ocorre um infortúnio, um acidente de trabalho ou até mesmo o
falecimento do obreiro, origina-se uma série de problemas de cunho social. Muitos destes
trabalhadores são arrimo de família e, na ocorrência de fatalidades que impossibilitem o labor,
passam a viver de forma precária junto com seus familiares. Mais sério é o problema em caso de
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morte do trabalhador, ocasião em que seus familiares não dispõem sequer de recursos imediatos
para providenciar o funeral e/ou garantir a alimentação dos dependentes com a perda do arrimo
familiar. É justamente ante esta realidade patente e constantemente observada na realidade da
categoria profissional que urge o “Benefício Social Obreiro” ora estipulado.

Neste mesmo aspecto, as apólices de seguro (recomenda-se como complemento ao presente
Benefício) e os benefícios da previdência social esbarram numa enorme gama de restrições
legais e inúmeros outros requisitos burocráticos que dificultam e/ou impossibilitam o socorro
imediato ao trabalhador e seus familiares.

É de se observar que a legalidade deste Benefício se encontra patenteada na Nota Técnica Nº
92/2008 emitida pela Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego,
na qual destacamos:

 

22. Diante do quadro que se afigura perante os direitos estabelecidos em uma negociação
coletiva, é consenso no mundo do trabalho a importância dos dispositivos negociados que
trazem benefícios para o trabalhador além dos previstos em lei, tendo em vista que as entidades
sindicais e empregadores podem estipular condições mais próximas à realidade de cada
categoria do que a lei, que se aplica a todos indiscriminadamente.
23. É exatamente nesse contexto que devem ser analisadas as cláusulas convencionadas que
preveem benefícios ao trabalhador e à sua família em caso de infortúnio.
26. Não se vislumbra, de uma análise perfunctória do tema, prejuízos ao trabalhador, mesmo em
se tratando de um benefício condicionado ao pagamento prévio de um valor estipulado, dado
que esse pagamento provavelmente não se confunde com o prêmio de uma apólice de seguros,
especialmente em face de suas regras resultarem da livre negociação entre os trabalhadores e
empregadores.
27. Diante do exposto, do ponto de vista das relações do trabalho, e em face da liberdade de
negociação entre as partes consagrada pela Constituição Federal, entende-se não haver
ilegalidade na cláusula denominada “benefício social familiar”.
 

Portanto, ante o Princípio da Liberdade Sindical consagrado internacionalmente pelas
Convenções 87 e 98 da Organização Internacional do Trabalho e pelo art. 8º da Constituição
Federal, as associações profissionais são livres para negociar as condições de trabalho aplicáveis
à categoria que representam. Ou seja, resta patente a legalidade da presente cláusula,
especialmente por constituir inegável benefício ao trabalhador e à sua família.

 

Do Cumprimento

1. O cumprimento deste “Benefício Social Obreiro” será efetivado através de boletos de cobrança
emitidos pelo Sindicato Laboral, os quais devem ser preenchidos com as seguintes informações:
o Código de Recebimento Mensal da Transmissão de Dados ao MTE e a quantidade de
empregados constante no campo “total de empregados do último dia”, do último CAGED
(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) informado ao Ministério do Trabalho e
Emprego.

2. Será permitida a redução do número de trabalhadores pertencentes a outros sindicatos e não
houver interesse de que os mesmos recebam o “Benefício Social Obreiro”. Deverá, assim, o
empregador solicitar formal e antecipadamente a referida redução.

3. Dispensa-se quaisquer relações nominais de trabalhadores, vez em que a base de cálculos
será o CAGED.

4. O não recolhimento no dia convencionado sujeitará o empregador às sanções previstas por
inadimplência. Neste mesmo sentido, por mera liberalidade, poderá o gestor prorrogar a data do
vencimento e sua aceitação não se constituirá em obrigação de concordância de futuras
prorrogações.

5. Caso o empregador efetue recolhimento a maior ou em duplicidade, a diferença será devolvida,
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se solicitado por escrito, até o 20º (vigésimo) dia do mês de competência do recolhimento
errôneo. Após essa data, ficam sustados quaisquer reembolsos, não sendo viável o desfazimento
dos recolhimentos.

6. A qualquer momento, poderá o Sindicato gestor solicitar do empregador a apresentação
atualizada do CAGED e/ou outros documentos necessários à continuidade da concessão dos
benefícios ou verificações de auditoria.

 

Do Benefício Social Obreiro

1. O “Benefício Social Obreiro” se dará através da comunicação do fato pelo empregador ao
Sindicato gestor. Por se tratar de direitos garantidos ao trabalhador, a gestão do Benefício ficará a
cargo do Sindicato obreiro.

2. Tão logo os empregadores tenham ciência da ocorrência do falecimento ou de fato que
poderá causar a impossibilidade para o trabalho, deverão formalizar a comunicação imediata ao
Sindicato gestor.

3. Ao formalizar o comunicado, os empregadores deverão preencher claramente os dados
solicitados, os quais visam também alimentar as diversas estatísticas necessárias para elaboração
de mapas demográficos e outras necessárias ao setor.

4. Benefícios Específicos:

 

a) Serviço Funeral

Um agente habilitado será enviado até o local e tomará todas as providências, pagamentos e
acompanhamento necessários ao funeral e sepultamento, independente da causa ou horário do
falecimento.

A carteira profissional do trabalhador juntamente com o atestado de óbito ou atestado de
incapacidade profissional serão os únicos documentos necessários à imediata prestação dos
serviços.

A prestação personalizada dos serviços de funeral e sepultamento será custeada até o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), de acordo com o credo religioso da família.
Ao comunicar o falecimento, o arrimo do falecido poderá optar por serviço de menor custo, ou
mesmo dispensá-lo, e receber em dinheiro a diferença, juntamente com as parcelas da
Manutenção de Renda Familiar.

 

b) Assistência Financeira Imediata

Verba única de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, ao arrimo do falecido em até 24 horas
(vinte e quatro) horas úteis após a comunicação formal do falecimento. Se o falecimento for
comunicado após o funeral, a verba que seria a ele destinada será paga juntamente com as
parcelas da Manutenção de Renda Familiar.

  

c) Manutenção da Renda Familiar

Verba mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo período de 12 meses, vencendo a primeira
5 (cinco) dias úteis após a simples entrega da carteira profissional do trabalhador juntamente com
o atestado de óbito ou atestado de incapacidade profissional.

Por ter cunho social e imediato, nos casos de falecimento do trabalhador em que haja mais de 1
(um) dependente, o benefício apenas será liberado mediante apresentação de alvará judicial
neste sentido.

Entende-se também por arrimo o parceiro(a) na união estável, mesmo se entre pessoas do
mesmo sexo.
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Também será disponibilizada para a manutenção da renda familiar uma Cesta Básica Mensal pelo
período de 12 meses, nos mesmos moldes da Cláusula “Da Alimentação do Trabalhador”
constante desta CCT.

 

d) Incapacitação Permanente para o Trabalho

Também serão atendidos por este Benefício, nos mesmo moldes ora estabelecidos, os
trabalhadores incapacitados para o trabalho em eventos que sejam de fácil detecção. Os demais
serão atendidos pela Previdência Social.

Farão jus aos benefícios previstos nos itens “b”e “c”.

 

e) Comunicado de Eventos

Para que o Assistido tenha direito aos serviços estipulados, o óbito ou a incapacitação
permanente para o trabalho, por perda ou redução de sua aptidão física, deve ser comunicado
formalmente ao Sindicato gestor, no prazo máximo e improrrogável de até 90 (noventa) dias da
ocorrência.

Transcorrido esse prazo, sem a manifestação expressa do empregador acerca do falecimento ou
da incapacitação permanente do trabalhador, decairá o direito a tal assistência.

 

f) Reembolso das Verbas Rescisórias

O empregador será reembolsado até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), do valor da rescisão
trabalhista havida, contra apresentação da TRCT (Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho) e
o CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados informado ao Ministério do Trabalho
e Emprego), em caso de incapacitação permanente, por perda ou redução da aptidão física, ou
falecimento do trabalhador.

 

Das Sanções por Inadimplência

1. Para evitar que haja descompasso financeiro na administração deste Benefício, em caso de o
empregador, por qualquer motivo, deixar de depositar mensalmente sua contribuição, ou pagar
por quantidade de trabalhadores inferior a constante no campo “total de empregados do último
dia”, do último CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados informado ao
Ministério do Trabalho e Emprego), deverá este reembolsar de imediato ao Sindicato gestor o
valor, em dobro, do total da assistência a ser prestada ao trabalhador ou à sua família.

2. O empregador que deixar de efetivar os recolhimentos constituir-se-á em mora e os valores
porventura não contribuídos serão devidos e passíveis de cobrança judicial.

3. Uma vez obrigatório constar nas planilhas de custo, se não houver o devido repasse dos
recursos auferidos por esta previsão, configurará ilícito penal de apropriação indébita conforme
artigo 168 Código Penal.

ANEXO II - ATA SEAC

Anexo (PDF)

ANEXO III - ATA DA ASSEMBLEIA DO SINDLIMP

Anexo (PDF)
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http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR070420_20212022_01_06T10_56_22.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR070420_20212022_02_14T16_28_19.pdf


    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2022.
À gestão contratual e à GSAD (para ciência),
 
Trata-se de 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.

Em análise do Termo de Referência (1035788),
observamos que foram excluídas as medidas de prevenção de
contágio e transmissão do coronavírus.

No entanto, diante de um possível surgimento de
variante do vírus que retorne a obrigatoriedade de  medidas
protetivas, sugerimos que o custo dos materiais relacionados
sejam registrados na contratação, como verba estimada, o que
evitaria a necessidade de negociação de possível acréscimo
contratual.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 25/04/2022, 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
1050805 e o código CRC 930925F7.

0006479-70.2021.6.02.8000 1050805v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2022.
à Comissão Gestora (c/c SAD /COFIN, para

ciência).
 
Considerando-se os retorno dos autos a essa

Comissão para análise de questões atinentes a SEIC,
noticiadas no evento 1050805, solicitamos que sejam
analisadas a seguintes propostas:

a) Inserção no item 5.3 do TR da necessidade de
apresentação das demonstrações contábeis, na forma da LEI,
e com índices de liquidez geral, liquidez corrente e solvência
geral igual ou superior a 1;

b) Divisão do pagamento, por turno de votação,
em duas parcelas, sendo a primeira correspondente a 70% do
valor da contratação, com atestação parcial dos serviços pela
gestão, em até 08 dias úteis, após apresentação da fatura e
certidões negativas da RFB/PFN, FGTS E TST  e a segunda
parcela, correspondente aos 30% dos serviços,  após a
apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais setoriais,
com apresentação de relatórios circunstanciados, a ser
elaborado conforme modelo apresentado pela gestão, pelos
Chefes de Cartórios, e no prazo de 15 dias úteis após a
conclusão de cada turno de votação. A empresa também
poderá apresentar as atestações colhidas nos dias de trabalho
de seus colaboradores junto aos Cartórios Eleitorais,
conforme modelo que deve ser elaborado pela gestão, como
forma de checagem;

c) Melhorar as hipóteses de incidência e base de
cálculo das multas estipuladas no item 13 do termo de
referência, para fazer constar, por exempo:

 
c.1. 13.3. Multa à razão de 0,5% (cinco
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décimos por cento) por hora, até o limite de
3%(três por cento), incidente sobre o valor
da diária, considerando-se o custo da
mão de obra, taxa de administração,
lucro e tributo, quando do atraso na
apresentação dos condutores ou recusa em
prestar serviços nas condições contratuais,
além de glosa proporcional do serviço não
prestado;
 
ou:
 
c.1. 13.3. Multa à razão de 0,5% (cinco
décimos por cento) por hora, até o limite de
3%(três por cento) sobre o valor do
contrato, por turno de votação, quando do
atraso na apresentação dos condutores ou
recusa em prestar serviços nas condições
contratuais.
 

Aguardamos deliberação.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 25/04/2022, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1051138 e o código CRC C7551C65.

0006479-70.2021.6.02.8000 1051138v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2022.
Aos Senhores José Carlos de Souza (GSAD) e

Carlos Antonio Vieira Costa (SMR)
 
Remeto os presentes autos em face dos

apontamentos assinalados pela SEIC (doc. 1050805) e pela
SPPAC (doc. 1051138), para análise e devidos ajustes da
proposição retratada no TR de evento 1035788.

Solicito que as providências sejam adotadas no
prazo de 5 (cinco) dias.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/04/2022, às 23:31, 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
1051259 e o código CRC 3A714766.

0006479-70.2021.6.02.8000 1051259v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2022.
À gestão contratual,
 
Para fins de elaboração da planilha de composição

de custo, após análise do Termo de Referência (1035788),
solicitamos os seguintes esclarecimentos:

a) O Termo de Referência (1.1.1.2.2) informa a
possibilidade de pagamento evetual relativos aos quilômetros
e horas excedentes. No entanto, não conseguimos visualizar
previsão de quilometragem e horas previstas para as etapas;

b) O período "b" da etapa 0 (Item 2.1.1 do TR)
informa o período de 24/10/2022 a 30/10/2022 sem
condicioná-lo à ocorrência de 2º Turno; diferente das do
período "b" das demais etapas;

c) O período "b" da etapa 2 (Item 2.1.1 do TR),
aparentemente, está com a data equivocada, constando
24/1/2022 a 30/10/2022;

d) Qual tabela de veículos deve ser considerada
para estimativa de custo da contratação?.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 27/04/2022, às 15:59, 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
1053097 e o código CRC D1540BB0.

0006479-70.2021.6.02.8000 1053097v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2022.
Sr Secretário de Administração.
 
Em atenção ao despacho SAD (1051259),

entendemos, s.m.j, ser desnecessário as proposições da SEIC
(1050805) em relação as medidas de prevenção do
coronavirus , visto que, o controle da pandemia vem
avançando com a vacinação da população. Ademais, os
controles utilizados anteriormente  podem sofrer alterações
em caso de reinvestação por novas variantes, ou seja, novas
infestações poderiam requerer materiais novos, com novas
caracteríosticas, e/ou aprimoramento dos ja utilizados, pois
não temos como prever com exatidão o comportamento,
intensidade e formas de contágio das novas variantes. Evita-se
tambem, dar maior complexidade ao TR, o que demandaria
maior tempo despendido para finalização dos trabalhos de
contratação e exigiria disponibilidade orçamentária que
poderia ser utilizada para outros objetivos.

Em relação as proposições apresentadas pela
SPPAC (1051138), entendemos ser viáveis e estaremos
acrescentando no TR ajustado.

Após análise, solicitamos autorizar as inserções e
exclusões acima relatadas.

 
 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Técnico
Judiciário, em 28/04/2022, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1054409 e o código CRC 11F05E3D.
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2022.
À SEIC.
Senhora Chefe, A estimativa de deslocamento é da

ordem de 150km por diária, em média, para as Etapa 1 e 5, e
de 90km por diária para as demais etapas, divididos por
rendimento esperado de 9km/litro de gasolina, com
arredondamento para o inteiro seguinte.

Em relação a tabela de veículos a ser utilizada, 
inicialmente foram elaboradas duas planilhas, conforme
determinação no despacho GDG, evento(1027895), as quais
constam no TR. Posteriormente, a AGE encaminhou
despacho, evento (1037465), com recomendação divergente.
Recomendo, s.m.j, que seja consultado a administração qual
modelo permanecerá.

Os demais ajustes solicitados já estão sendo
realizados no TR.

 

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Técnico
Judiciário, em 29/04/2022, 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
1054773 e o código CRC FA9BA935.

0006479-70.2021.6.02.8000 1054773v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2022.
À Secretaria de Administração,
 
Trata-se de 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.

Vieram os autos para preenchimento da planilha de
composição de preço, considerando as especificações
constantes do Termo de Referência - 1035788.

Apontamentos iniciais foram dirigidos à gestão
contratual, por meio do Despacho SEIC - 1050805, já
discutidos verbalmente, estando pendente de finalização os
ajustes relacionados -  Despacho SMR (1054773).

Em paralelo à elaboração dos citados ajustes,
encaminhamos as planilhas a seguir, sugerindo a prévia
análise pela SPPAC, ressaltando que foram alterados seus
formatos, conforme já discutido com o Senhor Chefe da citada
Seção.

Tais planilhas foram elaboradas com as seguintes
observações:

a) O valor da diária da locação foi estimado com
base em contratos de objeto semelhante (locação de veículo
com disponibilização de motorista e fornecimento de
combustível), conforme propostas presentes nos
eventos 1054933, 1054941, 1054951 e 1054979, apurando-se
o valor da hora, a partir da estimativa de 8 (oito) horas
diárias, com exceção do contrato do Ministério do Turismo,
que foi considerado o total de 10 (dez) horas, nos termos de
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sua proposta, obtendo-se o valor hora estimado em R$ 68,83
(sessenta e oito reais e oitenta e três centavos);

Órgão Valor
diária

Qtde
horas

Valor
hora

Ministério da Economia R$ 490,00 8 R$ 61,25
Ministério do Turismo R$ 690,00 10 R$ 69,00
Agência Nacional de

Águas
e Saneamento Básico

R$ 600,00 8 R$ 75,00

Estado-Maior do Exército R$ 500,00 8 R$ 62,50
Valor médio por hora R$ 68,83

b) O custo do quilômetro excedente foi mensurado
a partir do valor do combustível, R$ 7,33 - 1055027, e do
consumo informado pela gestão contratual, 9km/litro -
 1054773;

Cidade Preço médio – ANP
Arapiraca R$ 7,21

Delmiro Gouveia R$ 8,00
Maceió R$ 7,10

Palmeira dos Índios R$ 7,30
Rio Largo R$ 7,03

Valor médio R$ 7,33
c) O custo da hora excedente foi estimado com base

no valor apurado para o valor hora da locação;
d) Foram elaborados dois orçamentos estimados,

utilizando os quantitativos de veículos dispostos nas tabelas
presentes nas páginas 09/12 (orçamento A - 1055158) e nas
páginas 13/16, que contempla as alterações solicitadas pelos
cartórios eleitorais (orçamento B - 1055171), resultando nos
valores estimados totais de R$ 709.588,51 (setecentos e nove
mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um
centavos) e R$ 834.721,45 (oitocentos e trinta e quatro mil
setecentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos),
respectivamente.

 
À deliberação superior.
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Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 29/04/2022, às 11:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1054922 e o código CRC 63829D36.
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 São Luís MA, 17 de setembro de 2021 
 

AO 
MINISTÉRIO DO TURISMO 
PREGÃO ELETRÔNICO N°.13/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°72031.008107/2020-00 
 
NOME DO PROPONENTE: D. E. REBOUÇAS EIRELI – ME 
CNPJ: 03.105.598/0001-719 
END: RUA CELSO MAGALHÃES, 14; QD-14 FILIPINHO – SÃO LUÍS/MA 
TELEFONE/FAX: (98) 3303 3804 
E-MAIL: sunsetlicita@gmail.com 
 
Tendo examinado minuciosamente as normas específicas da solicitação, cujo 
objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de transporte 
rodoviário de carga local, intermunicipal e interestadual compreendendo bens 
patrimoniais (mobiliário e equipamentos em geral), documentos, veículos 
automotores e demais objetos de propriedade ou de interesse do Ministério do 
Turismo, bem como mobiliário e bagagens de propriedade de servidores nas 
situações e montantes previstos no Decreto nº 4004, de 08 de novembro de 
2001, alterado pelo Decreto nº 4.063, de26 de dezembro de 2001 , e nas 
eventuais alterações que venham a ser realizadas nos normativos durante toda 
a vigência da contratação, dentro do prazo estipulado e mediante condições e 
especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos. , após tomar 
conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a 
seguinte proposta:   
 

Item Região Und Cat. 

Qnt. 
de 

diárias 
Anual 

Qnt. 
de 

diárias 
10h 

Qnt. 
de 

diárias 
24h 

Valor 
Unt/ 
10h 

Valor 
Total 

Valor 
Unt/ 
24h 

Valor 
Total 

Valor 
Total 
anual 

7 

Nordeste Diária 

Cat. I 155 124 31 820,00 101.680,00 1.042,50 32.317,50 133.997,50 

8 Cat. II 200 160 40 690,00 110.400,00 790,00 31.600,00 142.000,00 

9 Cat. IIII 10 8 2 1.125,00 9.000,00 1.500,00 3.000,00 12.000,00 

10 Cat. IV 10 8 2 1.200,00 9.600,00 1.200,00 2.400,00 12.000,00 

11 Cat. V 10 8 2 1.075,00 8.600,00 1.200,00 2.400,00 11.000,00 

12 Transfer 50           360,00 18.000,00 

                    Total 328.997,50 

 
Valor Total Global: 328.997,50 (Trezentos e Vinte e Oito Mil, Novecentos  e 
Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos) 

 
DADOS EMPRESARIÁIS 

 
Razão social: D. E. Rebouças Eireli 
CNPJ: 03.105.598/0001-71 
Endereço: Rua Celso Magalhães, 14, Qd-14, Bairro Filipinho 
Cidade: São Luís/MA CEP: 65.041-810 
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e-mail: sunsetlicita@gmail.com  
Fone(s): (98) 3303-3804  
Contatos: Daniel Expedito Rebouças 
Cargo: Titular 

 
DADOS BANCÁRIOS 

Banco: Brasil (001) 
Agência: 3219-0 (Frei Serafim) 
C/C: 7026-2 (D. E. Rebouças Eireli) 
 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
Nome: Daniel Expedito Rebouças 
Identidade: 2002010520977 SSP-CE CPF: 212.514.363-15 
Fone (s): (98) 3303 3804 
 
Declaramos: 
 
Que o prazo de validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a 
contar da data da sua apresentação; 

Que no valor cotado estão incluídas todas as despesas com mão de obra, taxas, 
emolumentos e quaisquer impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, frete, seguros, deslocamento de pessoal ou quaisquer outro 
que incidam direta ou indiretamente, enfim, todos os componentes de custo dos 
serviços necessários à execução do objeto desta licitação;  

Conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão 
fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, que 
conhecemos e aceitamos em todos os seus termos, inclusive quanto ao 
pagamento de outros. 
Que cumpriremos todos os prazos estabelecidos na solicitação;  

Que concordamos com todas as normas, exigências, prazos e demais condições 
constantes na solicitação. 

 
Atenciosamente, 

 
D. E. REBOUÇAS EIRELI - ME 
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MINISTÉRIO DO TURISMO
DIVISÃO DE TRANSPORTES

Esplanada dos Ministérios, Bloco U, 2º/3º andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasíl ia/DF, CEP 70065-900
Telefone: - www.turismo.gov.br

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

PROCESSO Nº: 72031.008107/2020-00

 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de serviços de locação de veículos, para transporte de pessoal, com
motorista, combus vel e seguro total (sem franquia), de forma con nuada, por demanda, para atender
às necessidades do Ministério do Turismo em regiões brasileiras, conforme condições, quan dades e
exigências estabelecidas neste instrumento:

a) Grupo 1 – Região Norte

Tabela 1

Categoria
Tipo

Veículo
Unidade de

Medida
Quantidades

 Unidade de
Medida

Quantidades
Total de
diárias
Norte*

1 Executivo Diária 10 h 58 Diárias Diárias 24 h 14
72

Diárias

2 Passeio Diária 10 h 40 Diárias Diárias 24 h 10
50

Diárias

3 Van Diária 10 h 05 Diárias Diárias 24 h 0
05

Diárias

4 Ônibus Diária 10 h 05 Diárias Diárias 24 h 0
05

Diárias

5 4X4 Diária  10h 08 Diárias Diárias 24 h 2
10

Diárias

6 Transfer Diária 3h 30

b) Grupo 2: Região Nordeste

Tabela 2

Categoria
Tipo

Veículo
Unidade de

Medida
Quantidades

 Unidade
de Medida

Quantidades
Total de
diárias 

Nordeste*

1 Executivo Diária 10 h 124 Diárias Diárias 24 h 31
155

Diárias

2 Passeio Diária 10 h 160 Diárias Diárias 24 h 40
200

Diárias

3 Van Diária 10 h 08 Diárias Diárias 24 h 2 10 Diárias

4 Ônibus Diária 10 h 08 Diárias Diárias 24 h 2 10 Diárias

5 4X4 Diária  10h 08 Diárias Diárias 24 h 2 10 Diárias

6 Transfer Diária 3h 50 
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c) Grupo 3 – Região Centro-Oeste

Tabela 3

Categoria
Tipo

Veículo
Unidade de

Medida
Quantidades

 Unidade
de Medida

Quantidades

Total de
diárias
Centro
Oeste*

1 Executivo Diária 10 h 65 Diárias
Diárias 24

h
16 81 Diárias

2 Passeio Diária 10 h 40 Diárias
Diárias 24

h
11 51 Diárias

3 Van Diária 10 h 08 Diárias
Diárias 24

h
2 05 Diárias

4 Ônibus Diária 10 h 0 Diárias
Diárias 24

h
2 05 Diárias

5 4X4 Diária  10h 08 Diárias
Diárias 24

h
2 10 Diárias

6 Transfer Diária 3h 36

 
d) Grupo 4 – Região Sudeste:

Tabela 4

Categoria
Tipo

Veículo
Unidade de

Medida
Quantidades

 Unidade de
Medida

Quantidades
Total de
diárias

Sudeste*

1 Executivo Diária 10 h 576 Diárias Diárias 24 h 44
720

Diárias

2 Passeio Diária 10 h 240 Diárias Diárias 24 h 60
300

Diárias

3 Van Diária 10 h 32 Diárias Diárias 24 h 8 40 Diárias

4 Ônibus Diária 10 h 32 Diárias Diárias 24 h 8 40 Diárias

5 4X4 Diária  10h 08 Diárias Diárias 24 h 2 10 Diárias

6 Transfer Diária 3h 120 

 
e) Grupo 5 – Região Sul:

Tabela 5

Categoria
Tipo

Veículo
Unidade de

Medida
Quantidades

 Unidade de
Medida

Quantidades
Total de
diárias 

Sul*

1 Executivo Diária 10 h 58 Diárias Diárias 24 h 14
72

Diárias

2 Passeio Diária 10 h 40 Diárias Diárias 24 h 10
50

Diárias

3 Van Diária 10 h 08 Diárias Diárias 24 h 2
05

Diárias

4 Ônibus Diária 10 h 08 Diárias Diárias 24 h 2
05

Diárias
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5 4X4 Diária  10h 05 Diárias Diárias 24 h 0
10

Diárias

6 Transfer Diária 3h 30 

 * Baseado no histórico de consumo médio dos últimos anos.

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de locação de veículos com
motoristas.

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço
global por grupo.

1.5. O prazo de vigência do contrato é de 12 [doze] meses, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no ar go 57, II, da Lei 8.666, de
1993.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Manter a fiscalização dos prestadores de serviços turís cos garan ndo o
acompanhamento da regularidade do prestador perante o sistema de cadastro de pessoas sicas e
jurídicas que atuam no setor de turismo – Cadastur.

2.2. Garan r o deslocamento das autoridades Ministerial para todas as regiões do país, a
fim de tratar dos interesses da pasta, bem como representar o MTur nas instâncias de governança do
trade turístico, divulgando e executando as políticas públicas do turismo.

2.3. Subs tuição contratual dos instrumentos 025/2016, 026/2016 com prazo em advento de
expiração.

2.4. Readequação e aderência ao Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 que dispõe
sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas
pela União, como é o caso do serviço de locação de veículos de representação.

2.5. Readequação e aderência ao Decreto nº 9.287, de 15 de fevereiro de 2018, que dispõe
sobre o uso de veículos oficiais, próprios ou contratados de prestadores de serviços, pela
administração pública federal direta, autárquica e fundacional que estabelece:

Art. 2º  Para fins de u lização, os veículos oficiais da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional serão classificados nas seguintes categorias:

I - veículos de representação;

II - veículos de serviços comuns; e

III - veículos de serviços especiais.

Art. 3º  Os veículos de representação serão util izados exclusivamente:

I - pelo Presidente da República;

II - pelo Vice-Presidente da República;

III - pelos Ministros de Estado;

IV - pelos ex-Presidentes da República; e

V - pelos ocupantes de cargos de natureza especial ou pelas autoridades de que trata o
parágrafo único do art. 5º da Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000.

§ 1º Os veículos de representação podem ser u lizados em todos os deslocamentos, no
território nacional, das autoridades referidas no caput.

§ 2º Os subs tutos dos ocupantes dos cargos de que trata o inciso III do caput farão jus à
util ização do veículo de representação enquanto exercerem a substituição.

§ 3º Os veículos de representação poderão ter identificação própria.

2.6. Readequação e aderência à Portaria nº 179, de 22 de abril de 2019, que dispõe sobre
medidas de racionalização do gasto público nas contratações para aquisição de bens e prestação de
serviços, excetuando "prorrogação e/ou subs tuição contratual.  Considerando que a presente
contratação se trata obje vamente de subs tuição contratual para que não haja descon nuidade na
prestação dos serviços, afasta-se, portanto, a possibilidade de suspensão.

2.7. Nota Técnica nº 30 elaborada pela CGRL que reúne sugestões para regulamentação do
uso de veículos fora da sede em razão da proposta mais vantajosa e econômica para o Ministério do
Turismo.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos
Preliminares, abrange a prestação do serviço de locação de veículos, incluindo motorista,
fornecimento de combustível, seguros e taxas para transporte de autoridades.

3.2. Compreende para a prestação de serviços de locação de veículos os deslocamentos de
autoridades e servidores do Ministério do Turismo que estejam em missão a fim de tratar dos
interesses da pasta, bem como representar o MTur nas instâncias de governança do setor turís co,
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divulgar as polí cas públicas do turismo e cultural bem como  viabilizar a mobilidade dos agentes
públicos no cumprimento da missão fiscalizadora dos prestadores de serviços turís cos, convênios e
repasses financeiros em qualquer localidade do território nacional, com pagamento por diárias.

3.3. AUTORIDADES DO MTur — Ministro de Estado, Secretario Execu vo e Secretario
Especial de Cultura, de acordo com Decreto nº 9.287, de 15 de fevereiro de 2018.

3.3.1. Para o atendimento destes passageiros, observar as especificações da Categoria I
estipulado no item 3.6.1 — Descrição dos veículos, deste Termo de Referência

3.4. DEMAIS SERVIDORES — Compreende os serviços de transportes para o deslocamento
de servidores do Ministério do Turismo na execução de tarefas fiscalizatórias de acordo com Decreto
nº 9.287, de 15 de fevereiro de 2018;

3.5. Os serviços de deslocamentos poderão ser viabilizados aos servidores  de
assessoramento direto que acompanham o Sr. Ministro de Estado do Turismo em missões
ins tucionais com vistas a representar o MTur nas instâncias de governança do trade turís co,
divulgando e executando as polí cas públicas do turismo, desde que autorizada pela Autoridade
máxima do órgão ou pessoa por ela designada.

3.5.1. Para o atendimento destes passageiros, observar as especificações da Categoria II,
Categoria III, Categoria IV e Categoria V es pulados no item 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4 e 3.6.5  deste
Termo de Referência.

3.6. Locação de Veículos disponibilizadas nas categorias abaixo discriminadas, sob
demanda, para autoridades e servidores, em serviço fora do Distrito Federal;

3.7. As categorias de veículos a serem disponibilizados são:

3.7.1. Categoria 1 – Veículo po automóvel execu vo, cor preta, 04 (quatro)
portas, com capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluindo motorista), potência mínima
de 144 CV, motor 1.8 ou superior, ar condicionado, direção hidráulica e sistema de som.

3.7.2. Categoria 2 – Veículo po automóvel passeio, cor branca, 04 portas,
capacidade para 05 (cinco) passageiros (incluído motorista), com potência mínima de 88
CV, motor 1.4 ou superior, com ar condicionado, direção hidráulica e sistema de som.

3.7.3. Categoria 3 – Veículo po van para transporte de comi vas, com capacidade
para até 14 (quatorze) passageiros, incluindo o motorista, com ar condicionado.

3.7.4. Categoria 4 – Veículo po ônibus, incluído motorista, para transporte de
servidores/comi vas, com capacidade para no mínimo de 35 (trinta e cinco) passageiros
sentados,com ar condicionado.

3.7.5. Categoria 5 – Veículo po caminhonete/jipe, incluído motorista, para
transporte de passageiros, motorização mínima de 2.7 e sistema de tração 4x4.

3.7.6. Fica estabelecido como Transfer a u lização, em tempo reduzido,
de deslocamentos entre aeroporto/hotel e vice-versa, em nível nacional, com espaço de
tempo de até 03 (três) horas, contabilizado entre o tempo de espera, embarque,
deslocamento e desembarque ou com o percurso entre origem/destino de ate 300 Km. 

3.7.7. No que se refere a u lização do Transfer , este poderá ser das Categoria I e
II acima mencionados, devendo ser considerada a natureza da prestação de serviços.

3.8. As diárias deverão ser u lizadas de forma descon nua durante um período de 12 (doze)
meses a partir da data de assinatura do contrato.

3.9. Fica estabelecido como diária o período de até 10h bem como de até 24 horas, contados
da entrega dos veículos à CONTRATANTE.

3.9.1. Prazos para disponibilização dos veículos:

3.9.2. As solicitações de veículos deverão ser encaminhadas pelo servidor requisitante à
Divisão de Transportes, para então, ser encaminhado a contratada, por meio de ordem de serviço,
emitida pelo Gestor/Fiscal do Contrato.

3.9.3. Realizada a solicitação de veículo para a execução dos serviços, descrita no item
3.10.2, deverá ser disponibilizada pela contratada os dados do motorista que atenderá a
requisição bem como o contato com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas antes da
realização da viagem e desembarque previsto pelo usuário, salvo em casos excepcionais.

3.9.4. Obriga-se a nos casos em que a excepcionalidade do serviço exigir, atender à
demanda da que porventura possa ocorrer num lapso temporal inferior às 24 (vinte e quatro)
horas.

3.9.5. Os veículos poderão ser u lizados a qualquer tempo, sábados, domingos e
feriados, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, de acordo com as
necessidades da Contratante.

3.10. Os veículos discriminados neste termo deverão estar com toda documentação
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atualizada, incluindo seguro com cobertura total, e poderão ser u lizados em toda a região, mediante
requisição através de ordem de serviço, nas quan dades estabelecidas pela Contratante, conforme as
eventuais necessidades, e poderão ser solicitados a qualquer tempo, inclusive sábados, domingos e
feriados, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, de acordo com as necessidades
da Contratante.

3.11. Os veículos deverão possuir seguro total que cubra danos (materiais, corporais e
morais), neles próprios e em seus passageiros, nos veículos de terceiros e seus passageiros
envolvidos, que porventura possam ser vitimados em sinistros.

3.12. As despesas com motorista e combus vel, bem como aquelas relacionados a
pedágios correrão por conta da Contratada.

3.13. Toda a manutenção preven va, corre va e lavagem geral (aspiração, polimento e
lubrificação), deverá correr por conta da Contratada, sem ônus para a Contratante, inclusive com
disponibilização de serviço de guincho 24 horas e subs tuição do veículo com as mesmas
características, quando o mesmo apresentar defeitos que comprometam a execução dos serviços.

3.14. Os veículos inseridos no serviço a ser contratado deverão estar devidamente
habilitados pelos órgãos competentes, de conformidade com as normas e leis de trânsito,
regulamentadas pelo E DETRAN, com a documentação obrigatória em dia, apresentando prévio e
específico registro perante o Departamento Estadual de Trânsito –DETRAN.

3.15. Os veículos disponíveis para a prestação dos serviços, objeto desta licitação, não
poderão ter ano de fabricação anterior aos 3 (três) anos que precedem o exercício em que ocorrer a
solicitação do serviço. Por exemplo: para uma solicitação feita em 2020 não serão aceitos veículos
que tenham ano de fabricação anterior a 2017.

3.16. Os veículos deverão conter todos os itens obrigatórios exigidos pela legislação, estar
com a documentação em dia, em condições de circulação, de acordo com a legislação de trânsito.

3.17. Os veículos inseridos no serviço a ser contratado devem ser fornecidos e permanecerem
no período da vigência contratual, dotados de todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo
Código Nacional de Trânsito, como também estar com a carroceria sem conter amassados ou riscos na
pintura; estofamento e acabamento interno sem conter sujeiras, rasgos, arranhões ou perfurações,
estar com pneus adequados a cada po de veículo e acima do limite TWI (Tread Wear Indicator)
mínimo para rodagem, transmissão, sistema elétrico, sistema de freios e suspensão em perfeitas
condições de funcionamento.

3.18. Fornecer números de telefone fixo, celular ou qualquer outro meio de comunicação à
Contratante com o nome do responsável para atendimento aos chamados.

3.19. A execução de serviços de locação de veículos deverá ser registrada em impresso
próprio da Contratada constando à descrição dos serviços a serem executados e a quan dade de
diárias.

3.20. Apresentar, juntamente às notas fiscais dos serviços, os demonstra vos de prestação
dos serviços (Boletim de Medição das Diárias), com as respectivas placas dos veículos.

3.21. Cabe à Contratada entregar o veículo em perfeitas condições de uso e segurança,
devendo arcar com as despesas das manutenções preven vas e corre vas, inclusive limpeza e
aspiração, mão de obra, material, revisão e reposição de peças gastas com o uso e desgastes normal
do veículo ou decorrentes de acidentes, em qualquer circunstância, tais como: troca e reparo de
pneus, troca de baterias, correias, peças, filtros, óleos lubrificantes, fluidos, velas, pas lhas de freios,
lâmpadas, serviços de funilaria, pintura, alinhamento e balanceamento das rodas, e demais
componentes que compõe o veículo.

3.22. A Contratada deverá manter a regulagem dos veículos automotores, preservando as
suas caracterís cas originais para que sejam minimizados os níveis de emissão de poluentes, visando
contribuir com o atendimento dos programas de qualidade do observados os limites máximos de
emissão de gases, conforme legislação vigente. A constatação de inadimplemento dessas exigências
ensejará a subs tuição imediata desse veículo, sob pena de sanções ou rescisão contratual, sem
prejuízo das penalidades constantes da legislação que rege a matéria, normas brasileiras aplicáveis e
manuais de proprietários e serviços de veículo.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço comum de caráter con nuado, sem fornecimento de mão de obra
em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante Pregão em sua forma eletrônica.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507,
de 21 de setembro de 2018, não se cons tuindo em quaisquer das a vidades, previstas no art. 3º do
aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo emprega cio entre os empregados da
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.
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5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. As especificações dos veículos foram adotadas levando-se em consideração a natureza
do serviço, a dignidade dos usuários a serem transportados, o conforto e a funcionalidade dos
automóveis.Dessa forma, foram especificados veículos que apresentam conforto e funcionalidade
suficientes para o transporte dos usuários.

5.2. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.2.1. Serviço contínuo.

5.2.2. Para os fins que se des na a contratação, os serviços de locação deverão ser
compreendidos como ininterruptos. Todos os veículos deverão ser disponibilizados pela
Contratada 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive aos sábados,
domingos e feriados.

5.2.3. Os serviços serão contratados por meio da locação de veículos, observada a
descrição, caracterís cas, cálculo das diárias mensais, obrigações acessórias, entrega e
fiscalização conforme disposto no Anexo I deste TR.

5.2.4. Características dos veículos:

5.2.4.1. Os veículos deverão manter as caracterís cas originais padronizada de
fábrica, não sendo permitido o uso de qualquer letreiro, marca ou logotipo que identifique a
empresa.

5.2.4.2. Os veículos deverão ser movidos a combus veis de origem renovável ou
bicombustível, conforme estabelecido na Lei nº 9.660/1998.

5.2.4.3. Os veículos devem ser próprios com documentação em dia e regularizado
perante aos Órgãos de trânsito e de fiscalização e que atenda a todas as normas correlatas
do Poder Público;

5.2.4.4. Os veículos u lizados na prestação dos serviços deverão atender aos limites
máximos de ruídos fixados nas Resoluções CONAMA nº 1, de 11/02/1993 e nº 272 de
14/09/2000 e legislação correlata.

5.2.4.5. Os veículos u lizados na prestação dos serviços deverão atender aos limites
máximos de emissão de poluentes provenientes do escapamento fixados no âmbito do
Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, conforme
Resoluções CONAMA nº 18, de 06/05/1986, e nº 315 de 29/10/2002 e legislação correlata.

5.2.5. Critérios e práticas de sustentabilidade:

5.2.5.1. Veículos movidos a combustíveis de origem renovável ou biocombustível.

5.2.5.2. Veículos com eficiência “A” na E queta Nacional de Conservação de Energia
(ENCE), no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE).

5.2.5.3. Veículos com limites máximos de ruídos fixados nas Resoluções CONAMA
n.º 1, de 1973 e n.º 272, de 2000.

5.2.5.4. Veículos com limites máximo de emissão de poluentes provenientes dos
escapamentos fixados no âmbito do Programa de Controle de Poluição do ar por veículos
automotores – PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n.º 18, de 1986 e n.º 315, de
2002.

5.2.5.5. Obrigatoriedade da Contratada cumprir a legislação vigente sobre controle
de poluição do meio ambiente, em especial a do Ins tuto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), com destaque a Lei n.º 8.723, de 1993, Resolução CONAMA n.º 16, de 1993 e
Portaria IBAMA n.º 85, de 1996.

5.2.5.6. Duração inicial do contrato: 12 (doze) meses.

5.2.5.7. Eventual necessidade de transição gradual com transferência de
conhecimento: não se aplica ao objeto.

5.2.5.8. Foi realizado levantamento de mercado, com estudo das demais
contratações realizadas pelo Poder Público, a fim de verificar a melhor sistemá ca u lizada
que atendesse à necessidade da Administração Pública Federal, aqui compreendidas os
Ministros de Estado e ocupantes de cargo de natureza especial.

5.2.5.9. Sobre a escolha do po de solução a contratar levou-se em consideração
que:

a) O Ministro de Estado, Secretário Especial de Cultura e o Secretário-Execu vo
quando em missões ins tucionais fora da sede necessitam não só de mobilidade,
mas também de disponibilidade do veículo com motorista nos locais e no período que
for necessário, a fim de facilitar o deslocamento com segurança e celeridade que
autoridades públicas investidas em cargos de natureza especial necessitam.
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b) A fiscalização de serviços turís cos, quando em missão fora da sede, realizam
inúmeros deslocamentos com paradas programadas aos locais dos prestadores de
serviços turís cos, exigindo do contratado, presteza, tempo e solicitude a fim de
aguardar e acompanhar o cumprimento da missão fiscalizatória nos vários des nos
diferentes.

c) Para tanto, a solução de mercado que melhor se encaixa às necessidades do
Ministério do Turismo é a contratação da locação de veículos com pagamento de
diária de até 10h ou até 24h.

d) Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições
necessárias para a prestação do serviço.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

6.1.1. A Contratada deverá disponibilizar preposto formalmente designado antes do início da
prestação dos serviços para atendimento das solicitações.

6.1.2. A contratada deverá oferecer condições de pronto atendimento na execução dos
serviços, disponibilizando os veículos nos horários, datas e locais preestabelecidos pela equipe de
transporte terrestre, nas quan dades solicitadas, independentemente do local de onde tenha que
trazê-los.

6.1.3. Por ocasião da assinatura do Contrato, a adjudicatária deverá apresentar comprovação
de propriedade dos veículos, conforme as especificações dos veículos previstas neste instrumento.

6.1.4. A Contratada deverá providenciar a imediata subs tuição dos veículos que
apresentarem defeito ou que es verem fora das especificações exigidas ou, ainda, que não tenham
sido aprovados em avaliação prévia pela equipe de transporte terrestre, bem como os que estejam em
mau estado de conservação e, também, em caso de furto ou roubo.

6.1.5. A Contratada se responsabilizará totalmente quanto aos veículos sublocados, inclusive
no que tange ao seguro dos mesmos.

6.1.6. A Contratada deverá possuir uma central de atendimento ou telefone móvel com 24
horas de funcionamento para atender à Contratante.

6.1.7. Caso a licitante vencedora não disponha em sua frota os veículos especificados, a
empresa deverá comprovar que tem condições de sublocar e disponibilizar os veículos no local
indicado pela contratante, nas especificações que constam do Anexo (Especificações dos Veículos).

6.1.8. A prestação de serviço terá início com emissão de Ordem de Serviço à Contratada
contendo informações sobre data, horário e local de embarque e desembarque, dados e informações
de contato do usuário.

6.1.9. Os veículos serão u lizados, em trajetos urbanos e rodoviários, podendo realizar
viagens interurbanas e interestaduais.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO:

7.1. As a vidades de gestão e fiscalização do contrato serão realizadas pela Contratante
conforme disposto nos ar gos 39 a 50 da IN SEGES/MP nº 5, de 2017, no que couber, com designação
formal pelas autoridades competentes do gestor e fiscais responsáveis pela fiscalização e seus
substitutos.

7.2. Os serviços serão solicitados pelos fiscais e/ou Gestores dos Contratos, através de
Ordem de Serviço, por algum meio eletrônico, conforme modelo, ANEXO II, com informações sobre
roteiro, datas, horários, locais de embarque e desembarque, entre outros dados, visando à realização
da missão institucional, conforme indicado.

7.3. A contratante poderá solicitar o cancelamento da prestação de serviços ou alteração
dos horários de previsão de início sem qualquer ônus, desde que a solicitação ocorra em um prazo de
ate 3h (três horas) antes do inicio estipulado. 

7.4. Caso a solicitação ocorrer fora do prazo previsto no item 7.3 , a contratante indenizará a
contratada na metade do valor aferido na Ordem de Serviço para cobrir eventuais prejuízos quanto
à deslocamentos bem como nos custos envolto da demanda.

7.5. O cumprimento de todas as condições e obrigações estabelecidas para a Contratada
será aferido pelo gestor e pelos fiscais designados pela Contratante, de modo a garan r a sa sfação
das necessidades de transporte dos órgãos e en dades com a qualidade e tempes vidade adequadas,
em especial as disposições previstas neste TR, sem prejuízo de outros instrumentos de avaliação
porventura estabelecidos pelas partes.

7.6. A Contratada deve formalmente designar o preposto, indicando expressamente os seus
poderes e deveres, conforme disposto no artigo 44 da IN SEGES/MP nº 5, de 2017.

7.7. A comunicação entre a Contratada e Contratante será por intermédio do preposto,
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gestor ou fiscais do contrato, preferencialmente, por e-mail, aplica vo de mensagens ou qualquer
outro meio de comunicação.

7.8. Caberá a Contratada, além de manter seus dados atualizados junto a Contratante, fazer
o acompanhamento sistemático das mensagens.

7.9. O pagamento dos serviços obedecerá ao disposto no deste Termo de Referência,
mediante apresentação pela Contratada de Nota Fiscal/Fatura, inerente à sua natureza e regime
jurídico/fiscal específicos, estabelecido pelos órgãos competentes, com destaque para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil - SRFB, no âmbito federal, e observância da Secretaria de Estado e Município
da Fazenda no âmbito da região do objeto da licitação.

7.10. Havendo erro ou inconsistência na Nota Fiscal/Fatura ou Documento Fiscal competente
e legal apresentado, a Contratada será no ficada para realizar as devidas correções, sendo a
contagem de prazo para fins de pagamento reiniciada a partir da data do recebimento dos documentos
corrigidos.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execução dos serviços de locação, a Contratada deverá, além de
disponibilizar os veículos com motorista e combus vel, arcar com todas as despesas decorrentes da
manutenção preven va e corre va, lavagem automo va, seguros, taxas, impostos, estacionamentos,
pedágios e etc.

9. RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

9.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

9.1.1. Vigência inicial do contrato: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite
de 60 (sessenta) meses.

9.1.2. A licitante deverá apresentar Planilha de Custos e Composição de Preços, tendo
como referência o modelo constante do Anexo deste TR.

9.1.3. Nos preços cotados deverão estar inclusas todas as despesas legais incidentes
(impostos, taxas, fretes, seguro e outros insumos que os compõem); devendo ser observados,
sempre no que couber, entre outros aspectos, manutenção dos veículos (preven va e corre va);
lavagem completa dos veículos; abastecimento; estacionamento, despesas com o motorista
rela vas a alimentação, outros custos decorrentes do desempenho técnico, comercial,
operacional, compe vidade e lucro pra cado pela licitante; tributos e contribuições incidentes,
materiais e insumos, despesas administrativas e operacionais.

9.1.4. A Planilha de Custos e de Formação e Composição de Preços para a prestação dos
serviços servirá para possíveis e futuros reajustes ou reequilíbrio, acréscimos ou decréscimos
contratuais, se necessários, no decorrer da contratação, ressaltando as seguintes observações:

9.1.4.1. Deverão ser preenchidas indicando os preços unitários, conforme
especificações deste TR;

9.1.4.2. Os preços unitários e totais serão u lizados até a segunda casa decimal,
inclusive.

9.1.5. A proposta deverá contemplar a especificação dos veículos con da nas categorias
descriminadas no item 3.7 deste termo de referência, discriminando, como exemplo, as
características técnicas e/ou quaisquer outras exigidas pelo CONTRAN.

9.1.6. No caso de u lização de veículos importados, esses deverão estar com toda a
documentação que os legalizem no País quando de sua entrega a Contratante.

9.1.7. Apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste TR.

9.1.8. O critério de julgamento adotado será o de menor preço por Grupo, na forma
prevista no art. 45, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

9.1.9. O imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta
de preços apresentada.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;

10.3. No ficar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,

Termo de Referência DVTRAN 1111790         SEI 72031.008107/2020-00 / pg. 8Proposta vencedora - Ministério do Turismo (1054933)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 225



certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Termo de Referência;

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

10.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou en dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão
de diárias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

10.9. Cien ficar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção
das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o
recebimento do serviço e notificações expedidas;

10.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e u lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, na qualidade e quan dade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua
proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado à União ou à en dade federal, devendo ressarcir imediatamente a
Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garan a, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

11.4. Vedar a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade rela va à Seguridade Social; 2) cer dão conjunta rela va aos tributos federais e
à Dívida A va da União; 3) cer dões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Cer dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer dão
Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;      

11.6. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal que se verifique acerca dos serviços, dentro do seu âmbito de atuação.

11.7. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garan ndo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos documentos rela vos à execução dos
serviços.

11.8. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per nente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos.

11.9. Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações
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assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.11. Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do
contrato.

11.12. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quan ta vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
sa sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal,
as exigências da Contratante definidas neste TR.

11.14. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quan dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

11.15. U lizar veículos que deverão ser man dos em perfeito estado de conservação, limpeza
e segurança e portar os equipamentos obrigatórios exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito –
CONTRAN.

11.16. Responsabilizar-se, ainda, por todas as despesas com taxas, impostos e outras que
venham a ser determinadas pela legislação pertinente.

11.17. Responsabilizar-se por todas as despesas dos veículos u lizados, inclusive as rela vas
a combus veis, manutenção, acidentes, licenciamentos, seguro total, limpeza, e outras que incidam
direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados, isentando a Contratante de qualquer
responsabilidade jurídica ou financeira em qualquer ocorrência.

11.18. Apresentar apólice de seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros – APP para
proteção dos usuários no caso de ocorrência de sinistro deverá prever, no mínimo, as seguintes
coberturas: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por usuário para morte acidental, R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) por usuário para invalidez permanente total/parcial e R$ 5.000,00 por usuário
para despesas médicas.

11.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrência anormal, irregularidade ou acidente que se verifique na prestação dos serviços.

11.20. Prestar esclarecimentos à Contratante sobre eventuais atos ou fatos no ciados que
envolvam o veículo, bem como relatar toda a qualquer irregularidade observada em função da
prestação dos serviços contratados.

11.21. Acatar as orientações do fiscal do contrato e seu subs tuto legal, sujeitando-se a mais
ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
formuladas.

11.22. Credenciar, por escrito, junto à Contratante, preposto idôneo, com poderes para
representar a Contratada em tudo que relacione à execução dos serviços, inclusive sua supervisão.

11.23. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a vidade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.

11.24. Apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, relatório demonstra vo dos serviços
realizados, inclusive com a quilometragem percorrida por cada veículo.

11.25. Manter os veículos em perfeito de estado de conservação, limpeza e higienização,
providenciando a lavagem semanalmente ou mesmo quando houver necessidade.

11.26. Promover a organização técnica e administra va dos serviços, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de
Referência, no prazo determinado.

11.27. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per nente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas
melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

11.28. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

11.29. Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.30. Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do
contrato;

11.31. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurança da Contratante;

11.32. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”,
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do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

11.32.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permi ndo à Contratante distribuir, alterar e u lizar os
mesmos sem limitações;

11.32.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
u lização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo
das sanções civis e penais cabíveis.

11.33. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se
tratar da subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.34. Subs tuir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de
ex nção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução
total, no ficando o órgão ou en dade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções
cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da subs tuição, hipótese em que ficará responsável pela
execução da parcela originalmente subcontratada.

11.35. Responsabilizar-se pela padronização, pela compa bilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratação.

11.36. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços.

12. DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução
do objeto.

12.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das
a vidades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

12.3. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos do art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015, nos percentuais mínimos de 10% e máximo
de 40%, atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

12.3.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;

12.3.2. No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art.
4º do Decreto nº 8.538, de 2015;

12.3.3. A empresa contratada se comprometerá a subs tuir a subcontratada, no prazo máximo
de trinta dias, na hipótese de ex nção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execução total, no ficando o órgão ou en dade contratante, sob pena de
rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da subs tuição, hipótese
em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

12.4. A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

12.4.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.4.2.  Consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto noart. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e

12.4.3. Consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com par cipação igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratação. 

12.5. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão des nados
diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

12.6. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da contratação.

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
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exigidos na licitação original; sejam man das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con nuidade
do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666,
de 1993.

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referência.

14.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administra vas, previstas neste Termo de Referência e
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar gos 77 e
87 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.6. As a vidades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de
forma preven va, ro neira e sistemá ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização
ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a dis nção dessas
a vidades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações
relacionadas à Gestão do Contrato.

14.7. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e
u lizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo, devendo
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

14.7.1. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a
qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

14.7.2. deixar de u lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

14.7.3. A u lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros
mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

14.8. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.9. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos
serviços realizada.

14.10. Em hipótese alguma, será admi do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação
de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

14.11. A CONTRATADA poderá apresentar jus fica va para a prestação do serviço com menor
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.

14.12. Na hipótese de comportamento con nuo de desconformidade da prestação do serviço
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

14.13. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

14.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento defini vo dos
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serviços, nos termos abaixo.

15.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

15.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico após a entrega da
documentação acima, da seguinte forma:

15.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

15.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução
do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato

15.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
subs tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à
fiscalização não atestar a úl ma e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

15.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a par r do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância
com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

15.3.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório conter o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à
fiscalização técnica e administra va e demais documentos que julgar necessários, devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

15.3.2.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempes vamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia
do esgotamento do prazo.

15.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par r do recebimento provisório dos serviços, o
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento defini vo, ato que concre za o ateste da
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
indicar as cláusulas contratuais per nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correções;

15.4.2. Emi r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento defini vo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

15.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou
instrumento substituto.

15.5. O recebimento provisório ou defini vo do objeto não exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das
garan as concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições
legais em vigor.

15.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/subs tuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º,
§ 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento defini vo do serviço,
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conforme este Termo de Referência

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma va
nº 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

16.4.1. O prazo de validade;

16.4.2. A data da emissão;

16.4.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

16.4.4. O período de prestação dos serviços;

16.4.5. O valor a pagar; e

16.4.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma va SEGES/MP nº 05, de
2017, será

16.6.1. Não produziu os resultados acordados;

16.6.2. Deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;

16.6.3. Deixou de u lizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem
bancária para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua no ficação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.

16.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para iden ficar possível suspensão temporária de par cipação em
licitação, no âmbito do órgão ou en dade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26
de abril de 2018.

16.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a
ampla defesa.

16.13. Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao
SICAF.

16.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável, em especial a prevista no ar go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI
da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. É vedado o pagamento, a qualquer tulo, por serviços prestados, à empresa privada que
tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei
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de Diretrizes Orçamentárias vigente.

16.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efe vo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =
( 6 / 100 ) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%365

17. REAJUSTE

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da Contratada, os
preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice
IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela úl ma variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice defini vo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex nto ou de qualquer
forma não possa mais ser u lizado, será adotado, em subs tuição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.

17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs tuto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO

18.1. O adjudicatário prestará garan a de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o
término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

18.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de
prestação de garan a, podendo optar por caução em dinheiro ou tulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária.

18.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garan a acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3. A validade da garan a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um
período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP nº 5/2017.

18.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

18.4.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
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execução do contrato;

18.4.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

18.4.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS,
não adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garan a somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

18.6. A garan a em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

18.7. Caso a opção seja por u lizar tulos da dívida pública, estes devem ter sido emi dos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garan a na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa
renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

18.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan a
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros u lizados quando
da contratação.

18.10. Se o valor da garan a for u lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respec va reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da data em que for notificada.

18.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

18.12. Será considerada extinta a garantia:

18.12.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de
importâncias depositadas em dinheiro a tulo de garan a, acompanhada de declaração da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do
contrato;

18.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos
termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do AnexoVII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

18.13. O garan dor não é parte para figurar em processo administra vo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garan a, na forma
prevista no Edital e no Contrato.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infração administra va nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:

19.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;

19.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

19.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou

19.1.5. Cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar
à CONTRATADA as seguintes sanções:

19.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das
obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam
prejuízos significativos para o serviço contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor es pulado na Ordem de
Serviço em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze)
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com
atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

19.2.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor es pulado na Ordem de Serviço em caso
de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no ou de inexecução
parcial da obrigação assumida;

Termo de Referência DVTRAN 1111790         SEI 72031.008107/2020-00 / pg. 16Proposta vencedora - Ministério do Turismo (1054933)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 233



19.2.2.3. 15% (quinze por cento) sobre  o valor es pulado na Ordem de Serviço  em
caso de inexecução total da obrigação assumida;

19.2.2.4. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor es pulado na Ordem de
Serviço por dia de atraso na apresentação da garan a (seja para reforço ou por ocasião de
prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

19.2.2.5. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.

19.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade
administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

19.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e en dades da União,
com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos

19.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administra va no
subitem 19.1 deste Termo de Referência.

19.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

19.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.2.1, 19.2.2.2, 19.2.2.3 e 19.2.2.4 poderão ser
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

19.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as
tabelas 6 e 7:

Tabela 6

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor em relação a OS expedida para execução do serviço

2 0,4% ao dia sobre o valor em relação a OS expedida para execução do serviço 

3 0,8% ao dia sobre o valor em relação a OS expedida para execução do serviço 

4 1,6% ao dia sobre o valor em relação a OS expedida para execução do serviço

5 3,2% ao dia sobre o valor em relação a OS expedida para execução do serviço 

Tabela 7

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permi r situação que crie a possibilidade de causar dano sico, lesão
corporal ou consequências letais, por ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo mo vo de força maior ou caso fortuito,
os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;

04

3
Manter motorista sem qualificação e habilitação para executar os
serviços contratados

03

4
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço
e por dia;

02

5
Não subs tuir motorista quanto necessário em tempo hábil es pulado no
Termo de Referência

03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar e controlar a assiduidade e a pontualidade do motoristas bem
como do veículos disponibilizados

01

7
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão

02
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7
fiscalizador, por ocorrência;

02

8
Subs tuir motoristas que se conduza de modo inconveniente ou não
atenda às necessidades da prestação de serviços bem como de veículos
que apresentem inoperância ou ineficiência, por dia;

02

9
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta
tabela de multas, após reincidência formalmente no ficada pelo órgão
fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos
no edital/contrato;

01

11
Providenciar treinamento para seus motoristas bem como continua perícia
nos veículos conforme previsto em legislação e nas relação de obrigações
da CONTRATADA

02

19.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

19.5.1. Tenham sofrido condenação defini va por pra car, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

19.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.

19.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administra vo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

19.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan a, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.

19.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou En dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.

19.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

19.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca de
infração administra va pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves gação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

19.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

19.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administra vos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
Federal resultantes de ato lesivo come do por pessoa jurídica, com ou sem a par cipação de agente
público.

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão
previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

20.3.1. Atestado (s) de Capacidade Técnica, expedido (s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando a ap dão da licitante para desempenho de a vidade per nente
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e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto licitado.

20.3.2. Considera-se como ap dão para a prestação dos serviços em caracterís cas,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, a comprovação de:

20.3.2.1. Locação de veículos, por período não inferior a 12 (doze) meses, mediante a
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

20.3.3. Para a comprovação da experiência mínima de 12 (doze) meses, será aceito o
somatório de atestados de períodos diferentes.

20.3.4. O licitante disponibilizará todas as informações solicitadas pelo Pregoeiro,
necessárias à comprovação da legi midade dos atestados apresentados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da
contratante e local em que foram prestados os serviços.

20.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

20.4.1. Valor Global: R$ 1.806.901,96 (um milhão, oitocentos e seis mil novecentos e
um reais e noventa e seis centavos) 

20.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.

20.4.3. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

20.4.4. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

20.4.5. O valor ofertado pelos licitantes não poderá ser superior ao indicado na tabela de
preços máximos aceitável.

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

21.1. O levantamento de mercado será realizado em conformidade com a INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020, da Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, disposta segundo a seguinte hierarquia:

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico: gov.br/paineldeprecos, desde
que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até
1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

II - Aquisições e Contratações similares de outros entes públicos, firmadas no
período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

III - Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento
da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da
data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso;
ou

IV - Pesquisa com os fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde
que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis)
meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

21.2. Sobre a escolha do tipo de solução a contratar levou-se em consideração que:

21.2.1. O Ministro de Estado e o Secretário-Execu vo e o Secretario Especial da
Cultura quando em missões ins tucionais fora da sede necessitam não só de mobilidade, mas
também de disponibilidade do veículo no final de cada evento ins tucional que par cipará,
independentemente da quilometragem percorrida.

21.2.2. As especificidades próprias do Órgão, que transportará em especial fiscais que
realizarão inúmeros deslocamentos com paradas programadas aos locais dos prestadores de
serviços turís cos, exigindo do contratado, presteza, tempo e solicitude para aguardar a missão
fiscalizatória ser cumprida nos vários destinos diferentes.

21.2.3. Diante do exposto, a métrica para a solução que melhor se encaixa às
necessidades do Ministério do Turismo é a contratação da locação de veículos com pagamento
de diária de até 10h ou até de 24h.

21.2.4. Para a pretensa contratação, optou-se pela unidade de medida para compor o
preço unitário, o valor da diária de até 10h ou até de 24h, livre de quilômetro rodado e o valor
do pernoite, por tipo de veículo e por região.  

21.2.5. Para a es ma va de preço foi considerado os valores pra cados em contratações
correlatas na Administração Pública cujo objeto guarda semelhança. Para isso foi-se observado,
em especial, os seguintes contratos:

Ministério da Cidadania SEI nº 0813823 e SEI nº0813833

21.3.  Informa-se que foi realizado pesquisa no Sistema Painel de Preços em busca de
contratos da Administração com objeto similar. A busca foi realizada u lizando-se os seguintes filtros:
"Código do Serviço = 25089", "Modalidade da Compra = Pregão", "Período da Compra = Úl mos 180
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dias", "Esfera = Federal".

21.4. Foi realizado pesquisa no Sistema Painel de Preços em busca de contratos da
Administração com objeto similar. A busca foi realizada u lizando-se os seguintes filtros: "Código do
Serviço = 25089", "Modalidade da Compra = Pregão", "Período da Compra = Úl mos 180 dias", "Esfera
= Federal".

21.5. Nesta busca efetuada no Painel de Preços foram encontrados um total de 10 (dez)
quan dades de processos de compras. Porém, nenhuma das contratações apresenta quan dades,
especificações e abrangência regionais conforme es pulado neste Termo de Referência. Desta forma,
estes resultados não apresentaram as similaridades necessárias que permi ssem a sua u lização
para fins de compara vo e es ma va de preços, dessa forma os resultados encontrados não atendem
de forma eficaz o objeto de estudo nessa contratação.

21.6. Os resultados da Pesquisa no Painel de Preços, tanto o relatório "Detalhado" quanto o
relatório "Resumido" foram incluídos nos autos deste processo para registro (0828390) (0828395).

21.7. Conclui-se, portanto, por meio da pesquisa realizada junto aos órgãos da Administração
não foi possível a obtenção de contratos com compatibilidade para esmavas de preços.

21.8. Por fim, realizou-se pesquisa com empresas fornecedoras, sendo enviado e-mail às
empresas do ramo em locação de veículo solicitando proposta de preços para o objeto em questão,
contudo, foi recebido por essa pasta ministerial apenas três orçamentos para pesquisas de preços.

21.9. Uma vez que as propostas comerciais recebidas foram formuladas em atendimento
direto aos critérios e requisitos solicitados, nas dimensões es puladas, considera-se que os preços
refletem o valor de mercado e possuem o atendimento às caracterís cas para fins de esmava de
preços. Desta forma, apresenta-se abaixo o resumo das propostas recebidas e valores:

21.10. Informa-se que o orçamento encaminhado pela empresa Shalom Turismo não foi
considerado para média de preços por estar com os valores muita acima da média do mercado.

21.11. Por fim, foi apreciado para o levantamento de preços e média dos valores os
orçamentos encaminhados pelos fornecedores, Alquimia e Mstur -  Transportes e Serviços (1076337,
1111881), bem como o contrato celebrado pelo Ministério da Cidadania, detalhado e ilustrado na
planilha de formação de preço (1111886).

22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

22.1. Serviços de Locação de Veículos:

UG: 540004

PT: 23.122.0032.2000.0001

PTRES: 174503

Fonte: 0100

Natureza de Despesa: 33.90.39

PI 0428PRSERV

 

O presente documento segue assinado pelos Integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação,
designada pela PORTARIA SPOA N° 146, DE 20 DE AGOSTO DE 2020, publicada no Bole m Interno (SEI
n° 0618070).

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Pilotti Ramos, Integrante Técnico, em
17/08/2021, às 16:05, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Fábio Henrique Costa Guedes, Chefe de Divisão, em
17/08/2021, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Celia Chalegra Cassiano, Coordenadora-Geral, em
18/08/2021, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1111790 e o código CRC 9AC7C673.

 ANEXO I

 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR

 

INDICADOR 1

Nº 1 – Disponibilização do Serviço

Item Descrição

Finalidade Garantir o atendimento do serviço no tempo previsto.

Meta a Cumprir 97% dos atendimentos com o veículo disponibilizado ao usuário no local informado.

Instrução de Medição Registros das datas e horas da solicitação de serviço e da chegada do VEÍCULO ao local de origem.

Forma de
Acompanhamento

Voucher disponibilizados pela CONTRATADA com dados da prestação de serviços.

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de Cálculo

Será calculada a porcentagem de atendimentos que veram atraso na disponibilização do veículo no
endereço de origem.

 

Início da Vigência
Será considerado atraso o que ocorrer após  15 minutos do horário es pulado para o inicio da prestação do
serviços.

Faixas de Ajuste no
Pagamento

Até 3% de atendimentos atrasados - 100%

Acima de 3% e até 4% de atendimentos atrasados – 99,43%

Acima de 4% e até 5% de atendimentos atrasados – 99,21%

Acima de 5% e até 6% de atendimentos atrasados – 98,94%

Acima de 6% e até 7% de atendimentos atrasados – 98,62%

Acima de 7% e até 8% de atendimentos atrasados – 98,07%

Acima de 8% e até 9% de atendimentos atrasados – 97,34%

Acima de 9% de atendimentos atrasados – 96,71%

Aplicáveis ao valor mensal da fatura.

Sanções Ver CONTRATO

Observações
Em todos os cálculos, deverá ser sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se igual
ou superior.

 

INDICADOR 2

Nº 2 – Qualidade do Atendimento

Item Descrição

Finalidade Garantir a qualidade do serviço prestado
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Meta a Cumprir Avaliação do serviço nas gradações "bom" ou "excelente".

Instrução de Medição
VEÍCULO u lizado no atendimento em perfeitas condições de segurança, conforto e higiene e
MOTORISTA com comportamento respeitoso com o USUÁRIO e com o público em geral, sendo-lhes cortês
e prestativo

Forma de Acompanhamento Relatório obtido através de consulta aos usuários.

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de Cálculo
Será calculado o desconto sobre o valor da corrida que ver as avaliações "péssimo", "ruim" ou "médio"
pelo usuário até o faturamento da corrida.

Início da Vigência Data de início da vigência do contrato.

Faixas de Ajuste no
Pagamento

Péssimo – desconto de 10% do valor do atendimento

Ruim – desconto de 7,5% do valor do atendimento

Médio – desconto de 5% do valor do atendimento

Sanções Ver CONTRATO

Observações
Em todos os cálculos, deverá ser sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se
igual ou superior.

 

ANEXO II

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO

Nº OS:
XX/20XX Unidade requisitante: DVTran - CSG - CGRL - SPOA

Data de
emissão: XX /
XX / 20XX

Serviço:  locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista, combustível e seguro total (sem
franquia), de forma continuada, por demanda, para atender às necessidades do Ministério do Turismo em
regiões brasileiras

Contrato nº:
XX/20XX Processo nº: 72031.XXXXX

Descrição do Serviço:

____________________________________________________________________________________________________

Setor requisitante:

Responsável:

Ramal:

Usuário 

 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

Razão social: XXXXXXXXXXXXXXXXXX CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefone: (XX) XXXXXXXXX
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Telefone: (XX) XXXXXXXXX

Telefone Preposto (XX) XXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: xxxxxxxxxxxx

 

DEFINIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nº Região Serviço
Unidade

de
Medida

Quantidade
Valor

Unitário
R$

Valor
Global

R$

        1      Locação de veículos com motorista
       

 Diária
               
XXX

             
             
   R$
XXX

     
 R$
XXX

Total  
       
R$
XXXX

obs: 

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Local, data

_______________________

Responsável pela
solicitação do serviço

Local, data

_________________________

Responsável pela
avaliação do serviço

Referência: Proces s o nº 72031.008107/2020-00 SEI nº 1111790
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MINISTÉRIO DO TURISMO
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

Esplanada dos Ministérios, Bloco U, 2º/3º andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasíl ia/DF, CEP 70065-900
Telefone: - www.turismo.gov.br

 

 

MINISTÉRIO DO TURISMO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 72031.008107/2020-00)

 

Torna-se público que o MINISTÉRIO DO TURISMO, por meio da Coordenação de Licitações, sediada na
Esplanada dos Ministérios, Bloco U, 2º andar, sala 247,- Brasília/DF - CEP: 70.065-900, realizará
licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço
por grupo, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço unitário, nos termos
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do
Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, das
Instruções Norma vas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da
Instrução Norma va SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro
de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências
estabelecidas neste Edital.

 

Data da sessão:  17/09/2021

Horário: 10h

Local: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br/

 

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de serviços de locação de veículos, para transporte de pessoal, com motorista,
combus vel e seguro total (sem franquia), de forma con nuada, por demanda, para atender às
necessidades do Ministério do Turismo em regiões brasileiras, conforme condições, quan dades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em 5 (cinco) grupos, formados por 06 (seis) itens, conforme
tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens
que o compõem.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2020, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 540004

Fonte: 0100

Programa de Trabalho: 23.122.0032.2000.0001

Natureza da despesa: 33.90.00

 

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. 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.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sí o
https://www.gov.br/compras/pt-br/, por meio de cer ficado digital conferido pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3. 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.

3.4. 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
pra cados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema
ou do órgão ou en dade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exa dão 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 iden fique incorreção ou aqueles se
tornem desatualizados.

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

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão par cipar deste Pregão interessados cujo ramo de a vidade seja compa vel
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3,
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de 2018.

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

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. proibidos de par cipar de licitações e celebrar contratos administra vos, na forma
da legislação vigente;

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

4.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

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

4.2.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em
processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

4.2.8. ins tuições sem fins lucra vos (parágrafo único do art. 12 da Instrução
Normativa/SEGES nº 05/2017);

4.2.8.1. É admissível a par cipação de organizações sociais, qualificadas na forma
dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram
entre as a vidades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a
organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do
Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos.

4.3. Será permi da a par cipação de coopera vas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compar lhamento ou rodízio das a vidades de
coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou
subcontratação.

4.3.1. Em sendo permi da a par cipação de coopera vas, serão estendidas a elas os
bene cios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas
atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

4.4. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área
responsável pela demanda ou contratação; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de
2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);

4.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a u lização, na
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.

4.6. Como condição para par cipação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.6.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no ar go 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.6.1.1. nos itens exclusivos para par cipação de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.6.1.2. nos itens em que a par cipação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o
licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.6.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.6.3. que cumpre os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.6.4. que inexistem fatos impedi vos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.6.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a par r de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

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

4.6.7.  que não possui, em sua cadeia produ va, 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;

4.6.8.  que os serviços são prestados 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.

4.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.

 

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 a abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio desse documento.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

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

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

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão re rar ou subs tuir 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. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

6.1.1. Valor total do item/grupo;

6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo
de Referência.

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 na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha
de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

6.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quan ta vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quan ta vo de
vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja sa sfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior
às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados,
concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação contratual do
quan ta vo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos
termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso
de erro ou cotação incompa vel com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as
orientações a seguir:

6.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será man do durante
toda a execução contratual;

6.4.2. cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido,
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, quando da
repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos úl mos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização,
a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem
anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas con das, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quan dades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assis ndo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

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

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo 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
Cons tuição; 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
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que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações 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 defini vo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automa camente 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 compe va, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de 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/grupo.

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 ou percentual de desconto
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser
de 0,05% (cinco centésimo por cento).        

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automa camente pelo sistema quando houver lances ofertado nos úl mos dois minutos do
período de duração da sessão pública.

7.11. A prorrogação automá ca da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação,
inclusive no caso de lances intermediários.

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.

7.13. Encerrada a fase compe va sem que haja prorrogação automá ca pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, jus ficadamente, admi r o reinício da sessão
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa compe va do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persis r por tempos
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro horas após a comunicação do fato aos par cipantes no sí o eletrônico u lizado para
divulgação.

7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos.

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

7.20. Em relação a itens não exclusivos para par cipação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efe vada a verificação automá ca, junto à
Receita Federal, do porte da en dade empresarial. O sistema iden ficará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte par cipantes, procedendo à comparação com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº
8.538, de 2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
úl ma oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25. 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.

7.26. 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 serviços:

7.27.1. prestados por empresas brasileiras;

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

7.27.3. prestados 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.
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7.27. Persis ndo o empate entre propostas, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.28. 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 ob da melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
prevista deste Edital.

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três)
horas, envie a proposta adequada ao úl mo lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.29. 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 compa bilidade de preço em relação ao máximo
es pulado 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 nº 10.024/2019.

8.2. A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da
Planilha de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta
final, conforme anexo deste Edital.

8.3. A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser entregue pelo
licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 03 (três) horas, contado da solicitação do Pregoeiro,
com os respec vos valores adequados ao lance vencedor e será analisada pelo Pregoeiro no momento
da aceitação do lance vencedor. 

8.4. As empresas deverão observar o valor máximo aceitável para a contratação,
conforme informado no ANEXO V desse Edital.

8.5. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e
Formação de Preços não caracteriza mo vo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que
não contrariem exigências legais.

8.6. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo
VII-A da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:

8.6.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.6.2. contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.6.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

8.6.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018-
TCU – Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.6.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de
preços ou menor lance que:

8.5.4.1.1.      for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompa veis com
os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respec vos 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.

8.5.4.1.2.      apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
àqueles fixados em instrumentos de caráter norma vo obrigatório, tais como leis,
medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

8.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3°
do ar go 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MPDG N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.8. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente
pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será
obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.9. 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.

8.9.1. Na hipótese de necessidade de suspensão de sessão pública para a realização de
diligências, com vista 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.

8.10. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não
aceitação da proposta.

8.10.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a par r de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo estabelecido.

8.10.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

8.11. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refle r com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.12. O Pregoeiro analisará a compa bilidade dos preços unitários apresentados na Planilha
de Custos e Formação de Preços com aqueles pra cados no mercado em relação aos insumos e
também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

8.13. Erros no preenchimento da planilha não cons tuem mo vo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que
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não haja majoração do preço proposto.

8.13.1. O ajuste de que trata este disposi vo se limita a sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas;

8.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação
de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível
esse regime.

8.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto,
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no
objeto.

8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

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

8.17. Nos itens não exclusivos para a par cipação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos ar gos 44 e 45 da
LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.18. 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:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, man do pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administra va, man do
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administra vos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a subs tuição das
consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do
TCU (http://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);

9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do ar go 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prá ca de ato de improbidade administra va, a proibição
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impedi vas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1.      A tenta va de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

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

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

9.1.4. 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.

9.2. Caso atendidas as condições de par cipação, a habilitação do licitante será verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e à qualificação econômica financeira, conforme o disposto na Instrução Norma va
SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Norma va
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante u lização do sistema, deverá atender às condições exigidas
no cadastramento no SICAF até o terceiro dia ú l anterior à data prevista para recebimento das
propostas;

9.2.2. 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.

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

9.3. 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 03 (três) horas, sob pena de
inabilitação.

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

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

9.6. 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 emi dos somente em nome da
matriz.
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9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes números
de documentos per nentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto do item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação nos itens a seguir, para fins de habilitação.

9.8. Habilitação jurídica:

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

9.8.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato cons tu vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respec va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;

9.8.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercan s onde opera, com averbação
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons tu vo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

9.8.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;

9.8.6. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respec va sede, bem como o registro de que trata o art.
107 da Lei nº 5.764, de 1971.

9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de cer dão 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 A va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela vos 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.

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

9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus ça do Trabalho,
mediante a apresentação de cer dão nega va ou posi va com efeito de nega va, 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;

9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, rela vo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10. Qualificação Econômico-Financeira:

9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do úl mo exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua subs tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta;

9.10.2.1. no caso de empresa cons tuída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;

9.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

9.10.2.3. Caso o licitante seja coopera va, tais documentos deverão ser
acompanhados da úl ma auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o ar go 112 da Lei
nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi
exigida pelo órgão fiscalizador;

9.10.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), ob dos 
pela aplicação das seguintes fórmulas:

 

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante
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9.10.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF no nível de qualificação econômico-
financeira, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio
líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.

9.10.5. As empresas deverão ainda complementar a comprovação da qualificação
econômico-financeira por meio de:

9.10.5.1. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações
contáveis do úl mo exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a subs tuição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. 

 

9.11. Qualificação Técnica:

9.11.1. Comprovação de ap dão para a prestação dos serviços em caracterís cas,
quan dades e prazos compa veis com o objeto desta licitação, ou com o item per nente,
mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou
privado.

9.11.2. Considera-se como ap dão para a prestação dos serviços em caracterís cas,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, a comprovação de:

9.11.2.1. Locação de veículos, por período não inferior a 12 (doze) meses, mediante a
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

9.11.2.1.1 Para a comprovação da experiência mínima de 12 (doze)
meses, será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes.

9.11.3. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua a vidade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

9.11.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado
em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017.  

9.11.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legi midade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n.
5/2017.

9.12. Em relação às licitantes coopera vas será, ainda, exigida a seguinte documentação
complementar, conforme item 10.5 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017:

9.12.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratação e que executarão o contrato, com as respec vas atas de inscrição e a comprovação
de que estão domiciliados na localidade da sede da coopera va, respeitado o disposto nos arts.
4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;

9.12.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

9.12.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados
necessários à prestação do serviço;

9.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.12.5. A comprovação de integração das respec vas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarão o contrato; e

9.12.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da
coopera va: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos ins tuídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos
cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata
da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

9.12.7. A úl ma auditoria contábil-financeira da coopera va, conforme dispõe o art. 112
da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador.

9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
bene cios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

9.14. A existência de restrição rela vamente 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.

9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase
de habilitação.

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade coopera va equiparada, e 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.

9.16. 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 microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade coopera va com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.17. 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.

9.18. 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.
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9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos ar gos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação
da proposta subsequente.

9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que es ver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumula vamente, isto é,
somando as exigências do item em que venceu às do item em que es ver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.20.1. Não havendo a comprovação cumula va dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja re rada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.20.2. 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
03 (três) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, da lografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a úl ma folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao
lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.

10.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante  vencedor,
para fins de pagamento.

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.

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

10.3. 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).

10.3.1. 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.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alterna vas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.

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

10.6. 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. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de no
mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
mo vada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais mo vos, em
campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempes vidade e a
existência de mo vação 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 mo vada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admi do o recurso, o recorrente terá, a par r de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
in mados 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 insusce veis 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:

12.1.1. 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.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não re rar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006,
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, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
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12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados con dos 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 pra cados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Será exigida a prestação de garan a na presente contratação, conforme regras
constantes no item 18 do Termo de Referência, anexo a este Edital.

 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

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

15.2.1. Alterna vamente à convocação para comparecer perante o órgão ou en dade para
a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emi da à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. referida Nota está subs tuindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

15.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões con das no edital e seus
anexos;

15.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos
ar gos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos ar gos
79 e 80 da mesma Lei.

15.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão
no instrumento contratual ou no Termo de Referência.

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao Sicaf para iden ficar
possível suspensão temporária de par cipação em licitação, no âmbito do órgão ou en dade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impedi vas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da
Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e
o fornecedor não es ver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem
ônus, antes da contratação.

15.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar
a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse
licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

 

16. DO REAJUSTE

16.8. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no item 17 do
Termo de Referência, anexo a este Edital.

 

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos
no item 14 e 15 do Termo de Referência, anexo ao Edital.

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas nos itens 10 e
11 do Termo de Referência, anexo ao Edital.

 

19. DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no item 16 do Termo de
Referência, anexo a este Edital.

19.1.1. É admi da a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este
Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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20.1. Comete infração administra va, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/re rar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

20.1.3. apresentar documentação falsa;

20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.6. não mantiver a proposta;

20.1.7. cometer fraude fiscal;

20.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de par cipação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,
em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.4.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor es mado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, en dade ou unidade
administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;

20.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administra va no
subitem 20.1 deste Edital.

20.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prá ca de
infração administra va pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administra vo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser reme das à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de inves gação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administra vos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
Federal resultantes de ato lesivo come do por pessoa jurídica, com ou sem a par cipação de agente
público.

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta do licitante, a União ou En dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.

20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-
se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.13. As sanções por atos pra cados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
cpl@turismo.gov.br ou por pe ção dirigida ou protocolada no endereço Esplanada dos Ministérios,
Bloco U, Térreo, Brasília/DF, Protocolo Central do Ministério do Turismo.

21.3. 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.

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

21.5. 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 via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias
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úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

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

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

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automa camente transferida para o primeiro
dia ú l subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação
em contrário, pelo Pregoeiro. 

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

22.4. 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.

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

22.6. 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.

22.7. 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.

22.8. 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.

22.9. 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.

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

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.turismo.gov.br, e
também poderá ser lido e/ou ob do no endereço Esplanada dos Ministérios, Bloco U, 2º andar, sala
247, Brasília/DF, nos dias úteis, no horário das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 18 horas, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administra vo permanecerão com vista franqueada
aos interessados.

22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

22.12.1. ANEXO I - Termo de Referência (SEI nº 1111790);

22.12.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato (SEI nº 1111098);

22.12.3. ANEXO III – Modelo de Proposta de Preços (SEI nº 1111095);

22.12.4. ANEXO IV - Estudo Técnico Preliminar (SEI nº 0884979).

22.12.5. ANEXO V - Valor Máximo Aceitável.

Brasília, 3 de setembro de 2021.

 

Marina Bittencourt de Oliveira Angarten

Pregoeira

Documento assinado eletronicamente por Marina Bittencourt de Oliveira Angarten,
Pregoeiro(a), em 03/09/2021, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://validacao.turismo.gov.br,
informando o código verificador 1139909 e o código CRC 670BFBBB.

 

ANEXO V 

VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL

 

As empresas licitantes deverão apresentar suas propostas considerando o valor máximo aceitável
para cada região e por tipo de diária (10 horas, 24 horas e transfer), conforme tabela abaixo.
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Referência: Process o nº 72031.008107/2020-00 SEI nº 1139909
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(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(e)*(d) (g) (h)=(e)/(b) (i)=(h)*(g) (j)
(l) 10% da 

Diaria
(m)=(l)*(j)

TIPO I 3,92 47  R$       600,00  R$              28.200,00 400  R$           2,00 800,00 8  R$           60,00  R$                   480,00 

TIPO II 1 12  R$       625,00  R$                 7.500,00 100  R$           3,13 312,50 8  R$           62,50  R$                   500,00 

TIPO III 5,25 63  R$    1.150,00  R$              72.450,00 100  R$           3,29 328,57 10  R$         115,00  R$                1.150,00 

TIPO IV 1 12  R$       976,39  R$              11.716,68 100  R$           4,88 488,20 10  R$           97,64  R$                   976,39 

 R$                119.866,68  R$                 1.929,27  R$                    3.106,39 

 R$                       124.902,34 
 R$                         10.408,53 

TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV

 R$     2,00  R$           3,13  R$                                      3,29  R$    4,88 

À

PROCESSO:02501.000383/2021-33

PREGÃO: 07/2021

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS-ANA

RAZÃO SOCIAL: FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA EPP                             CNPJ:04.201.934/0001-42                                  INSC. EST.: 07.418.082/001-37                               ENDEREÇO: SHN 
QUADRA 01, CONJUNTO A, BLOCO B, LOJA 01-ASA NORTE -DF

Descrição 
Franquia 

por 
Veículo

sedan, novo ou seminovo com, no máximo, 2 (dois) anos 
de uso, movido a gasolina ou bicombustível 
(gasolina/álcool), com 5 (cinco) portas, capacidade para 
5 (cinco) passageiros, motor com potência de, no 
mínimo, 104 cavalos (álcool) /101 cavalos (gasolina), 
equipado com ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD/USB), Sistema de Posicionamento Global 
(GPS), vidros elétricos e demais itens de segurança 
estabelecidos pela legislação vigente.

Anual Valor unitário Subtotal III

Os pagamentos deverão ser creditados na conta corrente n.º 3478-9, agência n.º 460.102-5, banco BANCO DO BRASIL.

300

350

Categoria
Qtd. 

Estimada 
mensal

Qtd. 
Estimada 

anual

Valor  
unitário

Nos preços indicados nas planilhas de preços acima estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas: veículos, IPVA, seguro obrigatório DPVAT, licenciamento, tributos incidentes, condutores, uniformes e 
equipamentos, encargos incidentes na prestação de serviços (sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais), taxa de administração e lucro, materiais, combustíveis, manutenção, lavagens e quaisquer outros 
necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto do Edital e Anexos.

Declaramos que tomamos conhecimento da todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edita.

Declaramos que a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, que não tentou influir na decisão de qualquer outro potencial participante desta licitação, e que com estes ou com outras pessoas não 
discutiu nem recebeu informações.

A empresa FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA-EPP, CNPJ Nº 04.201.934/0001-42, Inscrição Estadual Nº 07.418.082/001-37, com sede nesta capital, representada pelo sócio administrador CARLOS ALBERTO 
LACERDA VIRGULINO, RG Nº 953.174 SSP/DF e do CPF Nº 160.085.294-72, sediada à SHN QUADRA 01, CONJUNTO A, BLOCO B, LOJA 01 - ASA NORTE – BRASILIA/DF, apresenta a proposta de preços a seguir:

Brasília-DF,14  de maio de 2021

_______________________________________________________
FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA EPP

Carlos Alberto Lacerda Virgulino
Sócio Administrador
CPF 160.085.294-72

van, novo ou seminovo com, no máximo, 5 (cinco) anos 
de uso, movido a diesel, com 2 (duas) portas na cabine 
e 1 (uma) porta corrediça, capacidade para transportar, 
no mínimo, 15 (quinze) passageiros, motor com potência 
de, no mínimo, 125 cavalos, equipado com ar-
condicionado, sonorização (AM/FM/CD/USB), Sistema 
de Posicionamento Global (GPS), acionamento elétrico 
dos vidros dianteiros, sistema de travamento elétrico 
central, bancos com apoio de cabeça e demais itens de 
segurança estabelecidos pela legislação vigente.

200

Região NORTE

Custo 
unitário

Subtotal I

Custo diária

veículo executivo, sedan, novo ou seminovo com, no 
máximo, 2 (dois) anos de uso, movido a gasolina ou 
bicombustível (gasolina/álcool), na cor preta, com 5 

(cinco) portas, capacidade para 5 (cinco) passageiros, 
motor com potência mínima de 140 cavalos, equipado 
com ar condicionado, sonorização (AM/FM/CD/USB), 

vidros elétricos e travas elétricas, Sistema de 
Posicionamento Global (GPS), vidro elétricos e demais 

itens de segurança estabelecidos pela legislação 
vigente.

caminhonete cabine dupla, novo ou seminovo com, no 
máximo, 2 (dois) anos de uso, movido a gasolina, diesel 
ou bicombustível (gasolina/álcool), com 4 (quatro) portas, 

carroceria de aço, motor com, no mínimo, 2.000 
cilindradas, tração 4X4, com capacidade de carga de, no 

mínimo, 1.000kg, equipado com ar-condicionado, 
sonorização (AM/FM/CD/USB), Sistema de 

Posicionamento Global (GPS), vidro elétricos e demais 
itens de segurança estabelecidos pela legislação 

vigente.

200

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

TAXA RETORNO = 

 TOTAL ANUAL ( Sub I a III) 
 Mensal 

 VALOR TOTAL ANUAL R$ 124.902,34( Cento e vinte e quatro mil, novecentos e dois reais e trinta e quatro centavos) 

Subtotal II
Qtd. 

Estimada 
anual

Custo km excedente Custo hora extra

 SUBTOTAL I  SUBTOTAL II  SUBTOTAL III 
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AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO– ANA

TERMO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/ANA/2021

PROCESSO Nº: 02501.000383/2021-33

Prezados(as) Senhores(as):

Visando à eventual necessidade de comunicação entre esta Agência Nacional de Águas e
Saneamento  Básico-  ANA  e  as  empresas  interessadas  em  participar  desta  licitação,  solicitamos
preencher  e  enviar  os  dados  do  Termo de  Recebimento  de  Edital,  por  meio  eletrônico,  no  e-mail
colic@ana.gov.br.

O não-envio dos dados eximirá esta Agência da responsabilidade de comunicação de eventos
relacionados ao procedimento licitatório, ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de referência, de
sua publicação no Diário Oficial da União - DOU, por meio eletrônico, na internet, e em jornal de grande
circulação regional ou nacional, se for o caso.

       Brasília-DF, 30 de abril de 2021.

VIRGÍLIO DE AZEVEDO MAIA FILHO
(assinado eletronicamente)

Pregoeiro

 
Razão Social: ______________________________________________________________
 
CNPJ Nº __________________________________________________________________
 
Endereço: ________________________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________________
 
Cidade: _____________ Estado: _____ Telefone: ____________ 
 
Pessoa para contato: ____________________________________________________

Recebemos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico- ANA, nesta data, cópia do Edital da
Licitação acima identificado.

                                    Local: __________________, ___ de _____________ de _______.

                                                        ____________________________________
                                                                              Assinatura  
                                      (A assinatura é opcional em caso de envio por e-mail)
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AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO– ANA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/ANA/2021

PROCESSO Nº: 02501.000383/2021-33

Torna-se público,  para conhecimento dos interessados,  que a  Agência Nacional  de Águas  e
Saneamento Básico- ANA, por meio da Coordenação de Licitação - COLIC,  com sede no Setor
Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco “J” – Brasília/DF, CEP nº 70.610-200 CNPJ nº 04.204.444/0001-
08,  que realizará  licitação,  na modalidade  PREGÃO,  na forma ELETRÔNICA,  com critério de
julgamento o menor preço, sob a forma de execução indireta, no regime empreitada por preço
global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019, Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto  nº 7.746, de 05 de
junho de 2012, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de
26 de abril de 2018 e da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de
2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

                          Data da abertura da sessão: 13/05/2021 
Horário: 09H
Local:  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal  –

www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO  

1.1  O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, de
forma eventual, com diárias franqueadas estimadas por veículo, de pequeno e médio porte,
para transporte de pessoas e pequenos volumes, com motorista, combustível, seguro total e
outros encargos necessários à execução dos serviços, a serem prestados na Região Norte,
visando atender às necessidades institucionais da Agência Nacional de Águas e Saneamento
Básico  –  ANA,  conforme  condições,  quantidades  e  exigências  estabelecidas  neste
instrumento e em seus anexos.

1.2.  A licitação será realizada em único item.

1.3 O critério  de  julgamento  adotado  será  o menor  preço  Global  observadas  as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

2.1.  As  despesas  para  atender  a  esta  licitação  estão  programadas  em  dotação
orçamentária  própria,  prevista  no  orçamento  da  União  para  o  exercício  de  2021,  na
classificação abaixo:

Gestão/Unidade Fonte Programa  de
Trabalho

Elemento  de
Despesa

PI

443011 0183 174137 309033 20211649000
443008 0183 174147 309033 20211398000
443016 0183 174142 309033 20212076000
443014 0183 174145 309033 20210687000
443010 0183 174150 309033 20210923000
443044 0183 174156 309033 20212072000

3. DO CREDENCIAMENTO  

3.1. 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.

3.2. O  cadastro  no  SICAF  deverá  ser  iniciado  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.

3.3. 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.

3.4. 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.
3.5. 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.

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

Proposta vencedora - Agência Nacional de Águas (1054941)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 259



4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  

4.1 Poderão  participar  deste  Pregão interessados cujo  ramo  de  atividade  seja
compatível  com o objeto desta licitação,  e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º
da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.

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

4.2      Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1 proibidos  de  participar  de  licitações  e  celebrar  contratos  administrativos,  na
forma da legislação vigente;

4.2.2 que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;

4.2.3 estrangeiros  que  não  tenham  representação  legal  no  Brasil  com  poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.2.7 organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  -  OSCIP,  atuando  nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

4.2.8 instituições  sem  fins  lucrativos  (parágrafo  único  do  art.  12  da  Instrução
Normativa/SEGES nº 05/2017).

4.2.8.1 É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma
dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se
insiram entre as  atividades previstas  no contrato de gestão firmado entre o Poder
Público  e  a  organização  social  (Acórdão  nº  1.406/2017-  TCU-Plenário),  mediante
apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos. 

4.3 Será  permitida  a  participação  de  cooperativas,  desde  que  apresentem  modelo  de
gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio
das  atividades  de  coordenação  e  supervisão  da  execução  dos  serviços,  e  desde  que  os
serviços  contratados  sejam  executados  obrigatoriamente  pelos  cooperados,  vedando-se
qualquer intermediação ou subcontratação.
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4.3.1  Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os
benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas
atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

4.4. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de
pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

a) detentor  de  cargo  em  comissão  ou  função  de  confiança  que  atue  na  área
responsável pela demanda ou contratação; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.4.1 Para  os  fins  do  disposto  neste  item,  considera-se  familiar  o  cônjuge,  o
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade,
até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16
de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 

4.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização,
na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar
de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste  órgão
contratante.

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

4.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123,
de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49:

4.6.1.1  nos  itens  exclusivos  para  participação  de  microempresas  e  empresas  de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
e

4.6.1.2 nos  itens  em  que  a  participação  não  for  exclusiva  para  microempresas  e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito
de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa

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

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

Proposta vencedora - Agência Nacional de Águas (1054941)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 261



4.6.4 que  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4.6.5 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;

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

4.6.7 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; 

4.6.8 que os serviços são prestados 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; e

4.7             A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

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, a 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,

Proposta vencedora - Agência Nacional de Águas (1054941)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 262



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:

6.1.1        Valor unitário e  total;

6.1.2      Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo
de Referência

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  na  prestação  dos  serviços,  apurados  mediante  o  preenchimento  do
modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

6.3.1 A  Contratada  deverá  arcar  com o ônus  decorrente  de  eventual  equívoco no
dimensionamento  dos  quantitativos  de  sua  proposta,  inclusive  quanto  aos  custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

6.3.2     Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e
executados, concomitantemente com a realização, se necessário e cabível, de adequação
contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei
n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n.5/2017.
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6.4.  A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários.
Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão
adotadas as orientações a seguir:

6.4.1 cotação  de  percentual  menor  que  o  adequado:  o  percentual  será  mantido
durante toda a execução contratual;

6.4.2 cotação  de  percentual  maior  que  o  adequado:  o  excesso  será  suprimido,
unilateralmente,  da  planilha  e  haverá  glosa,  quando  do  pagamento,  e/ou  redução,
quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se  o  regime  tributário  da  empresa  implicar  o  recolhimento  de  tributos  em
percentuais  variáveis,  a  cotação adequada será a que corresponde à média dos  efetivos
recolhimentos  da  empresa  nos  últimos  doze  meses,  devendo  o  licitante  ou  contratada
apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação
dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior. 

6.6.  Independentemente  do  percentual  de  tributo  inserido  na  planilha,  no
pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação
vigente.

6.7.  A  apresentação  das  propostas  implica  obrigatoriedade  do  cumprimento  das
disposições nelas contidas,  em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência,
assumindo o proponente o compromisso de executar  os  serviços nos seus  termos,  bem
como de fornecer  os  materiais,  equipamentos,  ferramentas  e utensílios  necessários,  em
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituição.

6.8 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.

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

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

6.10.1 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,
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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 sobre-preço 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.

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 mínimo de diferença de  percentuais entre os lances,  que incidirá
tanto  em relação aos  lances  intermediários  quanto  em relação à proposta  que cobrir  a
melhor oferta deverá ser  0,05% (cinco centésimos por cento).
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7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”,  em  que  os  licitantes apresentarão  lances  públicos  e  sucessivos,  com
prorrogações.

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos
dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será
de  dois  minutos  e  ocorrerá  sucessivamente  sempre  que  houver  lances  enviados  nesse
período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.

7.13 Encerrada  a  fase  competitiva  sem  que  haja  a  prorrogação  automática  pelo
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
 
7.15 Durante  o  transcurso  da  sessão  pública,  os  licitantes  serão  informados,  em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.16 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. 

7.17 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. 

7.18 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos. 

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

7.20. Em  relação  a  itens  não  exclusivos  para  participação  de  microempresas  e
empresas  de  pequeno  porte,  uma  vez  encerrada  a  etapa  de  lances,  será  efetivada  a
verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará  em  coluna  própria  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
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disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de
2015.

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)  acima da melhor proposta ou
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar
uma  última  oferta  para  desempate,  obrigatoriamente  em  valor  inferior  ao  da  primeira
colocada,  no  prazo  de  5  (cinco)  minutos  controlados  pelo  sistema,  contados  após  a
comunicação automática para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou  não  se  manifeste  no  prazo  estabelecido,  serão  convocadas  as  demais  licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

7.24. No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores,  será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.

7.25. 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.

7.26 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 serviços:

7.26.1 prestados por empresas brasileiras; 

7.26.2 prestados  por  empresas  que invistam em pesquisa  e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

7.26.3 prestados  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.

7.27 Persistindo  o  empate,  a  proposta  vencedora  será  sorteada  pelo  sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas ou lances empatados.

7.28 Encerrada a  etapa de envio de lances  da  sessão pública,  o  pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
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melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

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

7.28.2.1. É  facultado  ao  pregoeiro  prorrogar  o  prazo  estabelecido,  a  partir  de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.29 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.  A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o
auxílio da Planilha de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final,
conforme anexo deste Edital.

8.3.  A Planilha de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos
valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da
aceitação do lance vencedor.

8.4.  A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e
Formação de Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta,
desde que não contrariem exigências legais.

8.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do
Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.5.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

8.5.2 contenha vício insanável ou ilegalidade;

8.5.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; e
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8.5.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -
TCU - Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido, ou que apresentar
preço manifestamente inexequível.

8.5.4.1. Quando  o  licitante  não  conseguir  comprovar  que  possui  ou  possuirá
recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a
proposta de preços ou menor lance que:

8.5.4.1.1. for  insuficiente para a cobertura dos custos da contratação,  apresente
preços global ou unitários 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.

8.5.4.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores
àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis,
medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

8.6 Se houver indícios  de inexequibilidade da proposta de preço,  ou em caso da
necessidade  de  esclarecimentos  complementares,  poderão  ser  efetuadas  diligências, no
prazo de 1 (uma) hora, podendo o prazo ser prorrogado pelo pregoeiro,  na forma do § 3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A
da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.7. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da
média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for
flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata
desclassificação,  será  obrigatória  a  realização  de  diligências  para  aferir  a  legalidade  e
exequibilidade da proposta.

8.8.  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.

8.8.1.  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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8.9. 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.

8.9.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.9.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

8.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.11.  O Pregoeiro, auxiliado pela área técnica responsável, analisará a compatibilidade
dos preços unitários apresentados na Planilha de Preços com aqueles praticados no mercado
em  relação  aos  insumos  e  também  quanto  aos  salários  das  categorias  envolvidas  na
contratação.

8.12. Erros  no  preenchimento  da  planilha  não  constituem  motivo  para  a
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado
pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço.

8.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas;

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação
de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não
cabível esse regime.

8.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área
especializada no objeto.

8.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado,  o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

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

8.16. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte,  sempre que a proposta não for  aceita,  e antes de o Pregoeiro passar  à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto  nos  artigos  44  e  45  da  LC  nº  123,  de  2006,  seguindo-se  a  disciplina  antes
estabelecida, se for o caso.
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8.17 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/); e

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

9.1.3.1 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.

9.1.3.2  A tentativa de burla  será verificada por  meio dos  vínculos  societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

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

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

9.1.5 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.

9.2 Caso  atendidas  as  condições  de  participação,  a  habilitação  do  licitantes  será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação
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jurídica,  à  regularidade  fiscal,  à  qualificação  econômica  financeira  e  habilitação  técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.2.1 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.

9.2.2 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.

9.2.3 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.

9.3 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.

9.3. 1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.4 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.

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

9.6 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.

9.6.1 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.
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9.7 Ressalvado o disposto no  subitem 5.3,  os  licitantes  deverão encaminhar,  nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8 Documentos referentes à habilitação jurídica:

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

9.8.2 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;

9.8.3 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; 

9.8.4 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; 

9.8.5 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;

9.8.6 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor,
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro
de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; e
 
9.8.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

9.9 Documentos referentes à regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

9.9.2 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
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02/10/2014,  do  Secretário  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  da  Procuradora-Geral  da
Fazenda Nacional;

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

9.9.4 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;

9.9.5 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; 

9.9.6 prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Municipal  do  domicílio  ou  sede  do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; e

9.9.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto  licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição  mediante  declaração  da  Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.9.8. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar
n.  123,  de  2006,  a  licitante  melhor  classificada  deverá,  também,  apresentar  a
documentação de regularidade fiscal e trabalhista 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 Documentos referente à qualificação econômico-financeira: 

9.10.1 Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.1.1 nos  casos  de  certidões  que  não  possuam  explicitamente  prazos  de
validade,  será  considerado  o  prazo  de  validade  máximo  de  60  (sessenta)  dias,
contado da data de sua emissão.

9.10.2. balanço patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do último exercício  social,  já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
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9.10.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação  de  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  referentes  ao
período de existência da sociedade;

9.10.2.2. é  admissível  o  balanço  intermediário,  se  decorrer  de  lei  ou
contrato/estatuto social.

9.10.2.3 Caso  o  licitante  seja  cooperativa,  tais  documentos  deverão  ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112
da Lei  nº  5.764,  de  1971,  ou  de  uma declaração,  sob  as  penas  da  lei,  de  que tal
auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

9.10.3. comprovação  da  boa  situação  financeira  da  empresa  mediante  obtenção  de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a
1 (um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
            Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =  Ativo Total
          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante
 Passivo Circulante

9.10.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior
ou igual  a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral  (LG),  Solvência Geral  (SG) e
Liquidez Corrente (LC),  deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez porcento) do
valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.11 Documentos referente à qualificação técnica:

9.11.1 As  empresas,  cadastradas  ou  não  no  SICAF,  deverão  comprovar,  ainda,  a
qualificação técnica, por meio de: 

9.11.1.1 Comprovação  de  aptidão  para  a  prestação  dos  serviços  em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com
o item pertinente, por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

9.11.1.2 O(s) atestado(s) deverá(ão) referir-se a serviços prestados no âmbito de
sua  atividade  econômica  principal  ou  secundária  especificadas  no  contrato  social
vigente
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9.11.1.3 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato
ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado
para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de
2017;

9.11.1.4 Para a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, será aceito o
somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os
três  anos  serem  ininterruptos,  conforme  item  10.7.1  do  Anexo  VII-A  da  IN
SEGES/MPDG n. 5/2017;

9.11.1.5 Deverão  ser  observadas  as  seguintes  condições  e  informações  na
apresentação do(s) Atestado(s):

a) nome do Contratado e do Contratante (com CNPJ;

b) identificação do Objeto do Contrato; e

c) serviços executados (discriminação e quantidades).

9.11.2  Poderá  ser  admitida,  para  fins  de  comprovação  de  quantitativo  mínimo  do
serviço,  a  apresentação  de  diferentes  atestados  de  serviços  executados  de  forma
concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade
técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da
IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.11.3 O licitante disponibilizará, quando solicitado, todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros
documentos,  cópia  do  contrato  que  deu  suporte  à  contratação,  endereço  atual  da
contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item
10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.12. Em  relação  às  licitantes  cooperativas  será,  ainda,  exigida  a  seguinte
documentação  complementar,  conforme  item  10.5  do  Anexo  VII-A  da  IN  SEGES/MP  n.
5/2017:

9.12.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratação  e  que  executarão  o  contrato,  com  as  respectivas  atas  de  inscrição  e  a
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado
o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;

9.12.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte  individual  –  DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;
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9.12.3. A  comprovação  do  capital  social  proporcional  ao  número  de  cooperados
necessários à prestação do serviço; 

9.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.12.5.  A  comprovação  de  integração  das  respectivas  quotas-partes  por  parte  dos
cooperados que executarão o contrato; e

9.12.6.  Os  seguintes  documentos  para  a  comprovação  da  regularidade  jurídica  da
cooperativa:  a)  ata  de  fundação;  b)  estatuto  social  com  a  ata  da  assembleia  que  o
aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d)  editais  de  convocação  das  três  últimas  assembleias  gerais  extraordinárias;  e)  três
registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais
ou  nas  reuniões  seccionais;  e  f)  ata  da  sessão  que  os  cooperados  autorizaram  a
cooperativa a contratar o objeto da licitação;

9.12.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112
da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi
exigida pelo órgão fiscalizador.

9.13 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 nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do
último exercício.

9.14 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.

9.14.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.

9.15 Caso  a  proposta  mais  vantajosa  seja  ofertada  por  licitante  qualificada  como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e 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.

9.16 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
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ordem  de  classificação,  seguir-se  outra  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou
sociedade  cooperativa  com  alguma  restrição  na  documentação  fiscal  e  trabalhista,  será
concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.17 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.

9.18 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.

9.19 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo  inabilitação,  haverá  nova verificação,  pelo sistema,  da  eventual  ocorrência  do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.20 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, ora vencedor, deverá ser encaminhada
no prazo de  2   (duas) horas  , a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:

10.1.1 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; 

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao
lance vencedor; e

10.1.3 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante  vencedor,
para fins de pagamento.

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;

10.2.1. Todas  as  especificações  do  objeto  contidas  na  proposta,  tais  como  marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada;
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10.3 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);

10.3.1 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;

10.4     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; 

10.5  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; e

10.6 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.
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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:

12.1.1 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.

12.1.2 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, 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” ou  e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2 A convocação feita  por  e-mail 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 GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

14.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras
constantes do Termo de Referência.
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15. DO TERMO DE CONTRATO  

15.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2 A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente,
conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
 

15.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para  a  assinatura  do  Termo de  Contrato,  a  Administração  poderá  encaminhá-lo  para
assinatura  ou aceite  da Adjudicatária,  mediante  correspondência postal  com aviso de
recebimento (AR), ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2 O  prazo  para  assinatura  e  devolução  do  Termo  de  Contrato  poderá  ser
prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela
Administração.

15.3 O instrumento contratual poderá ser assinado digitalmente por meio do serviço
Assinatura  Digital  da  Agência  Nacional  de  Águas  e  Saneamento  Básico,  desde  que  o
signatário:

15.3.1 Possua certificado digital de acordo com as normas da ICP-Brasil;

15.3.2 Prepare seu computador com a instalação de programas a serem indicados pela
autoridade certificadora que emitiu o seu certificado digital; e

15.3.3 Informe  seus  dados  pessoais  (nome,  endereço,  CPF,  e-mail  e  telefone  para
cadastro) no ato da formalização do contrato.

15.4. O  Aceite  da  Nota  de  Empenho  ou  do  instrumento  equivalente,  emitida  à
empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.4.1.  referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios
ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

15.4.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;
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15.4.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.5 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme
previsão no Termo de Referência.

15.6 Previamente  à  contratação  a  Administração  realizará  consulta  ao  SICAF  para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia
ao CADIN.

15.6.1    Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato,
e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento,
sem ônus, antes da contratação. 

15.6.2 Na  hipótese  de  irregularidade  do  registro  no  SICAF,  o  contratado  deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.7 Na  assinatura  do  contrato  ou  da  ata  de  registro  de  preços,  será  exigida  a
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas
pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

15.8 Na  hipótese  de  o  vencedor  da  licitação  não  comprovar  as  condições  de
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de
preços,  a  Administração,  sem prejuízo  da aplicação das  sanções das  demais  cominações
legais  cabíveis  a  esse  licitante,  poderá  convocar  outro  licitante,  respeitada  a  ordem  de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta
e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata
de registro de preços.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo
de Referência, anexo a este Edital.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
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17.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, Anexo I.

18. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

18.1 Os  critérios  de  aceitação  do  objeto  e  fiscalização  dos  serviços  são  aqueles
estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I.

19. DO PAGAMENTO

19.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência,
Anexo I.

19.1.1   É  admitida  a  cessão  de  crédito  decorrente  da  contratação  de  que  trata  este
Instrumento Convocatório,  nos termos do previsto na minuta contratual  anexa a este
Edital.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1 Comete  infração  administrativa,  nos  termos  da  Lei  nº  10.520,  de  2002,  o
licitante/adjudicatário que: 

20.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

20.1.3 apresentar documentação falsa;

20.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.6 não mantiver a proposta;

20.1.7 cometer fraude fiscal; e

20.1.8 comportar-se de modo inidôneo.

20.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre

Proposta vencedora - Agência Nacional de Águas (1054941)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 283



os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

20.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens  anteriores  ficará  sujeito,  sem  prejuízo  da  responsabilidade  civil  e  criminal,  às
seguintes sanções: 

20.3.1 Advertência  por  faltas  leves,  assim  entendidas  como  aquelas  que  não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

20.3.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

20.3.3 Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar  com  o  órgão,  entidade  ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos; 

20.3.4 Impedimento de licitar  e  de contratar  com a  União e  descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos; e

20.3.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também  é  aplicável  em  quaisquer  das  hipóteses  previstas  como  infração
administrativa no subitem 20.1 deste Edital.

20.3.5 Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública,  enquanto perdurarem os  motivos determinantes  da punição ou até  que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

20.4 A  penalidade  de  multa  pode  ser  aplicada  cumulativamente  com  as  demais
sanções.

20.5 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente,  com  despacho  fundamentado,  para  ciência  e  decisão  sobre  a  eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR. 

20.6 A  apuração  e  o  julgamento  das  demais  infrações  administrativas  não
consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da
Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
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20.7 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular  dos  processos
administrativos  específicos  para  apuração  da  ocorrência  de  danos  e  prejuízos  à
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.

20.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela
conduta  do  licitante,  a  União  ou  Entidade  poderá  cobrar  o  valor  remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

20.9 A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
nº 9.784, de 1999.

20.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

20.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.12 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Termo de Referência.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

21.2  A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
colic@ana.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Setor Policial, Área 5,
Quadra 3, Bloco “L” – Brasília/DF, protocolo.

21.3  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado tecnicamente 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.

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

21.5. 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 via internet, no endereço indicado no
Edital
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21.6. O pregoeiro responderá, amparado tecnicamente pela área técnica responsável,
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.

21.7. As  impugnações  e  pedidos  de  esclarecimentos  não  suspendem  os  prazos
previstos no certame.

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

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

22. DO VALOR ESTIMADO 

22.1 O valor mensal estimado para o serviço é de  R$ 12.163,69 (doze mil, cento e
sessenta  e  três  reais  e  sessenta  e  nove centavos),  e  o  valor  anual  estimado  é  de  R$ R$
145.964,32 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois
centavos).

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

23.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  
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23.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

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

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

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

23.7 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.

23.8 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.

23.9 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.

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

23.11 O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço  eletrônico
www.comprasnet.gov.br,  e  também  poderão  ser  lidos  e/ou  obtidos  no  endereço
www.Ana.gov.br, nos dias úteis, no horário das 08 horas às 18 horas, mesmo endereço e
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada
aos interessados.

23.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I Termo de Referência
ANEXO II Pontos Indicativos Para Disponibilização dos Serviços
ANEXO III Planilha de Composição de Preços
ANEXO IV Modelo de  Autorização de Sublocação
ANEXO V Relatório de Utilização do Veículo
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ANEXO VI Minuta de Contrato

             Brasília-DF, 30 de abril de 2021.

VIRGÍLIO DE AZEVEDO MAIA FILHO
(assinado eletronicamente)

Pregoeiro

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
veículos,  de forma eventual,  com diárias franqueadas estimadas por veículo, de pequeno e
médio porte, para transporte de pessoas e pequenos volumes, com motorista, combustível,
seguro  total  e  outros  encargos  necessários  à  execução dos  serviços,  a  serem prestados na
Região Norte, visando atender às necessidades institucionais da Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básico – ANA, conforme quadro abaixo.

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO Código
SIASG

Unidade  de
Medida
(Franquia)

Quantidade
estimada
de diárias

Valor
Unitário
Máximo
Aceitável

1 Veículo Tipo I - sedan médio 25089 300 km 47 R$ 772,95
2 Veículo Tipo II - executivo 25089 200 km 12 R$ 1.000,67
3 Veículo Tipo III - caminhonete 4x4 25089 350 km 63 R$ 1.161,74
4 Veículo Tipo IV - van 25089 200 km 12 R$ 1.481,11

1.2 Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela
acima.

1.3 A presente contratação adotará  como regime de execução a Empreitada por
Preço Global.

1.4 O  contrato  terá  vigência  de  12  (doze)  meses,  podendo  a  ANA  optar  pela
prorrogação desse prazo, mediante acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos,
limitada a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.
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2 DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

2.1 O  termo  CONTRATANTE  faz  referência  à  Agência  Nacional  de  Águas  e
Saneamento  Básico  –  ANA,  e  o  termo  CONTRATADA  define  a  licitante  vencedora  do
procedimento licitatório, a quem estará adjudicado o objeto da licitação.

2.2 Para efeito das especificações, deve-se considerar que:

2.2.1 O termo RUV faz referência ao documento “Relatório de Utilização do Veículo”,
constante do Anexo V.

2.2.2 O termo RT faz referência ao documento “Requisição de Transporte”;

2.2.3 A sigla DILOG faz referência à Divisão de Logística e Serviços Gerais da Agência
Nacional de Águas;

2.2.4 A sigla CNH faz referência ao documento Carteira Nacional de Habilitação;

2.2.5 A  sigla  CRLV  faz  referência  ao  documento  Certificado  de  Registro  e
Licenciamento de Veículo;

2.2.6 A  sigla  SICAF  faz  referência  ao  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de
Fornecedores, responsável por viabilizar o cadastramento de fornecedores de materiais e
serviços para os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal.

3 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

3.1 Os  veículos  locados  serão  disponibilizados  aos  servidores  e  colaboradores  à
serviço da ANA, objetivando o planejamento e a execução dos trabalhos fora da sua sede, na
região constante do objeto deste Termo de Referência.

Serviços comuns e continuados

3.1.1 A prestação de serviços de locação de veículo com motorista constitui-se um tipo
de serviço comum e padronizado de mercado onde é possível determinar critérios objetivos
para  o  detalhamento  e  mensuração  dos  serviços,  além  de  ser  praticado  (ofertado)  por
inúmeras empresas do ramo.

3.1.2 A operacionalização dos serviços é uma necessidade do serviço público, vez que
não se trata de  atividade inerente à categoria  funcional  abrangida pelo plano de cargos
desta Agência, assim definida no seu plano de cargos e salários, no âmbito do quadro geral
de pessoal.

3.1.3 Os  serviços  continuados  que  podem  ser  contratados  pela  Administração  são
aqueles  que  apoiam  a  realização  das  atividades  essenciais  ao  cumprimento  da  missão
institucional do órgão ou entidade, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de
suas  atividades  e  cuja  necessidades  de  contratação  deva  estender-se  por  mais  de  um
exercício financeiro e continuamente.

3.2 A  contratação  apresenta  consonância  ao  Planejamento  Estratégico  e
programações  desta  Agência,  com  destaque  a  integração  com  o  resultado  esperado
“Infraestrutura e tecnologia adequadas e gerenciadas com eficiência”.
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3.3 A  não  realização  de  atividades  essenciais  da  ANA  poderá  comprometer  sua
missão, como por exemplo, a de fiscalização com poder de polícia administrativa dos usos de
recursos  hídricos  nos  corpos  d’água  de  domínio  da  União,  a  de  outorga  na  concessão  de
licenças  para  uso  da  água  visando  os  consumos  humanos,  industriais  e  agrícolas,  e  a  de
acompanhamento da Rede Hidrometeorológica Nacional – RHN.

3.4 Os  benefícios  do  serviço  a  ser  contratado  perpassam  o  atendimento  às
demandas do público interno da Agência, contribuindo assim com o desenvolvimento de suas
atribuições  legais  e  regimentais  voltadas  às  atividades  finalísticas  e  ao  alcance  dos  seus
objetivos. De forma que esta contratação específica visa garantir a continuidade dos serviços de
transporte para uso dos servidores da CONTRATANTE. 

3.5 O método utilizado para a estimativa das quantidades de veículos necessários
para  o  atendimento  da  demanda  foi  baseado  nos  dados  históricos  das  contratações
precedentes. 

3.6 A contratação objeto deste Termo de Referência está em consonância com o art.
1º, §1º, III da Portaria nº 179, de 22 de abril de 2019, do Ministério da Economia:

Portaria nº 179, de 22 de abril de 2019
Art. 1º Fica suspensa, a partir da publicação desta Portaria, a realização de
novas contratações relacionadas:
[...]
IV - a locação de veículos;
[...]
§ 1º Não se aplica a suspensão prevista no caput quando se tratar de:
[...]
III  -  prorrogação  contratual  e/ou  substituição  contratual,  em  relação  aos
incisos II, IV e V do caput;
[...].

4 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1 A solução resta assim definida: 

4.1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
veículos, de forma eventual, com diárias franqueadas estimadas por veículo, de pequeno e
médio porte, para transporte de pessoas e pequenos volumes, com motorista, combustível,
seguro total e outros encargos necessários à execução dos serviços, a serem prestados na
Região Norte, visando atender às necessidades institucionais da Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básico – ANA.

5 CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

5.1 Trata-se de serviço comum, de caráter continuado, sem fornecimento de mão de
obra em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade
pregão, em sua forma eletrônica. 
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5.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas
no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

5.3 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada  e  a  Administração  Contratante,  vedando-se  qualquer  relação  entre  estes  que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

6 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DOS VEÍCULOS

6.1 Veículo Tipo I: sedan, novo ou seminovo com, no máximo, 2 (dois) anos de uso,  movido
a  gasolina  ou  bicombustível  (gasolina/álcool),  com  5  (cinco)  portas,  capacidade  para  5
(cinco) passageiros, motor com potência de, no mínimo, 104 cavalos (álcool) /101 cavalos
(gasolina),  equipado  com  ar-condicionado,  sonorização  (AM/FM/CD/USB),  Sistema  de
Posicionamento Global (GPS),  vidros elétricos e demais itens de segurança estabelecidos
pela legislação vigente.

6.2 Veículo Tipo II: veículo executivo, sedan, novo ou seminovo com, no máximo, 2 (dois)
anos de uso, movido a gasolina ou bicombustível (gasolina/álcool),  na cor preta,  com 5
(cinco) portas, capacidade para 5 (cinco) passageiros, motor com potência mínima de 140
cavalos, equipado com ar condicionado, sonorização (AM/FM/CD/USB), vidros elétricos e
travas elétricas, Sistema de Posicionamento Global (GPS), vidro elétricos e demais itens de
segurança estabelecidos pela legislação vigente.

6.3 Veículo  Tipo III: caminhonete cabine dupla,   novo ou seminovo com, no máximo, 2
(dois)  anos  de uso,  movido a gasolina,  diesel  ou bicombustível  (gasolina/álcool),  com 4
(quatro) portas, carroceria de aço, motor com, no mínimo, 2.000 cilindradas, tração 4X4,
com  capacidade  de  carga  de,  no  mínimo,  1.000kg,  equipado  com  ar-condicionado,
sonorização (AM/FM/CD/USB), Sistema de Posicionamento Global (GPS), vidro elétricos e
demais itens de segurança estabelecidos pela legislação vigente.

6.4 Veículo Tipo IV: van, novo ou seminovo com, no máximo, 5 (cinco) anos de uso, movido
a  diesel,  com  2  (duas)  portas  na  cabine  e  1  (uma)  porta  corrediça,  capacidade  para
transportar,  no  mínimo,  15  (quinze)  passageiros,  motor  com  potência  de,  no  mínimo,
125CV,  equipado  com  ar-condicionado,  sonorização  (AM/FM/CD/USB),  Sistema  de
Posicionamento  Global  (GPS),  acionamento  elétrico  dos  vidros  dianteiros,  sistema  de
travamento elétrico central,  bancos  com apoio  de cabeça e  demais  itens  de segurança
estabelecidos pela legislação vigente. 

6.5 Todos os veículos deverão: 

a) estar em perfeitas condições de conservação e funcionamento; 
b) estar abastecidos e limpos interna e externamente; 
c) estar com toda documentação em perfeita ordem; 
d) possuir cobertura total de seguro contra danos físicos e materiais que ocorram
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aos  passageiros  e  a  terceiros,  em  consequência  de  acidente  que  envolva  os
veículos locados; 

e) possuir pneus em bom estado, obedecendo às normas do CONTRAN; 
f) ter caixa de ferramentas de pequenos reparos, no caso de ocorrências eventuais;

e 
g) ser  substituído  imediatamente  por  veículo  similar,  havendo  necessidade  de

recolhimento do veículo para conserto ou manutenção. 

6.6 Os veículos deverão manter as características de fábrica, não sendo permitido qualquer
letreiro, marca ou logotipo que identifique a licitante vencedora contratada, exceto quando
solicitada pela ANA.

UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS

6.7 Os  veículos  indicados  nos  subitens  6.1,  6.3  e  6.4  serão utilizados  por  servidores  ou
colaboradores, no desempenho de atividades institucionais da Agência Nacional de Águas e
Saneamento Básico - ANA. 

6.8 O veículo indicado no subitem 6.2 será exclusivamente utilizado para atendimento à
Diretora-Presidente desta Agência no desempenho de suas atividades institucionais. 

6.8.1 O motorista que realizar o atendimento com veículo Tipo II deverá apresentar-se de camisa
social e gravata. 

MOTORISTAS

6.9 Os motoristas da  licitante vencedora contratada  deverão apresentar os seguintes pré-
requisitos:

a) CNH  de  acordo  com  as  especificações  dos  veículos  definidas  no  item  6  e
conforme disposição do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); e

b) bom conhecimento das vias urbanas das cidades da Região Norte constantes das
demandas relativas a este Termo de Referência.

6.10 Os motoristas da licitante vencedora contratada deverão tratar com urbanidade todos
os servidores da ANA e demais colaboradores que participarem dos transportes. 

6.11 A licitante vencedora contratada, durante a realização dos serviços, deverá manter seus
empregados  uniformizados,  portando  crachás,  visando  sua  imediata  identificação,  bem
como em perfeitas condições de apresentação e asseio. Serão vedados o uso de bermudas,
calções, camisetas, chinelos e outros vestuários que possam vir a comprometer a imagem
da Contratante. Dependendo do tipo de locação, a ANA poderá solicitar que o motorista
apresente-se de terno e gravata. 

6.12 É proibido aos  motoristas,  quando em serviço,  o  uso de cigarros,  charutos  e
cachimbos, assim como ingerir bebidas alcoólicas.
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7 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1 Os serviços serão prestados de forma eventual,  de acordo com as  demandas
desta Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, na Região Norte do país.

7.2 A licitante  vencedora  contratada  deverá  utilizar  preferencialmente  veículos
próprios,  em  nome  da  mesma,  mantidos  sempre  em  perfeito  estado  de  manutenção,
conservação, limpeza e segurança, obedecidas todas as normas correlatas do Poder Público.

7.3 Caso a licitante vencedora contratada não disponha de recursos próprios no local
onde será executado o serviço, será permitida a sublocação de veículo desde que a sublocada
tenha registrado os veículos em nome de pessoa jurídica, e que sejam observadas as condições
previstas neste Termo de Referência, e autorizados pela ANA, conforme modelo – Ficha de
Autorização de Sublocação, Anexo IV.

7.4 Não haverá prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, permanecendo a
licitante  vencedora  contratada  como  única  e  plena  responsável  perante  a  Administração
quanto às relações jurídicas oriundas do Contrato.

7.5 A  ANA  não  terá  nenhuma  interação  com  a  empresa  subcontratada.  Toda  a
relação será realizada com a empresa licitante vencedora contratada, inclusive pagamentos e
aplicações das sanções contratualmente previstas, no caso de descumprimento das disposições
registradas neste Termo de Referência. 

7.6 Nos  atendimentos  em que  forem utilizados  veículos  sublocados,  deverão  ser
exibidos  ao  servidor  ou  colaborador,  no  ato  de  apresentação  do  veículo,  tanto  a  CNH  do
motorista, quanto o CRLV do veículo.

7.7 A atuação de servidores da ANA na fiscalização e operacionalidade do contrato
em  nada  restringe  a  responsabilidade  única,  integral  e  exclusiva  da  licitante  vencedora
contratada, no que concerne à execução do objeto deste Termo de Referência.

7.8 A  licitante  vencedora  contratada  não  poderá  repassar  a  integralidade  da
prestação  dos  serviços  à  terceiros,  devendo realizar,  preferencialmente,  atendimentos  com
recursos próprios nas capitais dos estados que compõem a Região Norte do país.   

7.9 Os veículos  deverão ser  apresentados em perfeitas  condições de uso,  acordo
com  as  especificações,  considerando  como  referência  inicial  de  atendimento  o  local  e  os
aeroportos indicados no Anexo II, mediante solicitação da ANA, por meio de RT.

7.10 Em casos excepcionais, o início ou término da prestação dos serviços poderá ser
efetuado em lugares diversos ao disposto no Anexo II.

7.11 Os  serviços  serão  solicitados  à  licitante  vencedora  contratada,  com  o
encaminhamento  da  RT,  via  e-mail,  pelo  representante  legal  responsável,  especificando  o
roteiro e  outros  dados  necessários  para  pleno atendimento,  com antecedência de até  04h
(quatro horas) em relação ao horário inicial de utilização do veículo.

7.12 Em  casos  excepcionais,  as  RTs  poderão  ser  enviadas  à  licitante  vencedora
contratada em prazos inferiores aos indicados no subitem anterior. 

7.13 As RTs poderão ser canceladas, desde que seja obedecida a antecedência mínima
de 4 (quatro) horas para o início do atendimento.
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7.14 Na  ocorrência  de  não  haver  a  utilização  do  veículo  e  não  for  solicitado  o
cancelamento no prazo estabelecido no subitem anterior, a licitante vencedora terá direito a
cobrar o equivalente à 50% (cinquenta por cento) do valor da diária correspondendo ao tipo de
veículo solicitado pela Contratante.  

7.15 A contratada deverá encaminhar a ANA cópia da CNH do motorista que realizará
o atendimento, bem como os dados do mesmo (nome e telefone), além de cópia do CRLV, com
antecedência de 12h (doze horas) em relação ao horário inicial do atendimento requisitado.

7.15.1 O envio dos dados mencionados no subitem 7.15 deverá ocorrer até o dia útil
imediatamente anterior  ao início  do atendimento,  nos  casos  em que o atendimento inicial
constante da RT recaia em:

a) Sábados;

b) Domingos;

c) Feriados; e

d) Dia útil seguinte à domingos e feriados.

7.16 O veículo deverá ser disponibilizado,  no local  determinado pela ANA,  com no
mínimo 30 (trinta) minutos antes do horário solicitado.

7.17 O motorista deverá recepcionar o servidor ou colaborador, nos locais indicados
no Anexo II, portando placa de identificação, contendo o nome do servidor, conforme indicado
na RT.

7.18 As anotações diárias de controle do veículo devem ser realizadas no RUV, Anexo
V, de responsabilidade do motorista,  a  partir do embarque do servidor  ou colaborador  no
veículo. 

7.19 O RUV deverá ser apresentado ao servidor no início/término do atendimento,
para conferência da quilometragem inicial  e do horário.  Após o término do atendimento o
servidor deverá atestar o RUV. 

7.20 A  licitante  vencedora  contratada  deverá  indicar  o  nome  de  pelo  menos  um
funcionário,  com  o  número  de  telefone  para  contato,  responsável  pelo  atendimento  das
demandas ocorridas dentro ou fora do horário comercial (plantão). 

7.21 O  valor  da  diária  excedente,  quando  for  o  caso,  deverá  ser  o  mesmo  valor
unitário da diária franqueada. 

7.22 Para fins de cálculo do fracionamento/hora extra, o parâmetro a ser adotado
corresponde ao horário inicial de embarque e o horário final do desembarque do servidor ou
colaborador registrado no RUV, devidamente atestado. 

7.23  As frações que porventura aparecerem no somatório final, para fins de cálculo
de hora extra, devem ser calculadas com a seguinte metodologia:

(valor da hora extra/60 = valor do minuto) => (frações de minutos extras X valor do minuto)

7.24 O valor unitário da hora extra não poderá ser superior a dez por cento do valor
da diária franqueada.
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7.25 Os horários de retirada do veículo da garagem, bem como o seu retorno após o
atendimento, não poderão ser registrados no RUV, sendo as despesas de responsabilidade da
licitante vencedora contratada.

7.26 O  disposto  no  subitem  anterior  também  se  aplica  no  caso  do  registro  da
quilometragem percorrida.

7.27 O valor unitário correspondente à quilometragem excedente será determinado
pela divisão matemática entre o valor da diária e a quantidade de quilômetros da franquia
diária.

7.28 A quilometragem excedente poderá ser compensada quando dos atendimentos
realizados em datas consecutivas, desde que identificado o crédito em relação a franquia total
no período. 

7.29 Para  fins  de  ressarcimento  de  pedágio,  balsa  ou  estacionamento,  apenas  os
comprovantes que estejam em consonância com o horário de embarque e desembarque do
servidor ou colaborador registrados no RUV serão aceitos.  

7.30 Os veículos serão utilizados em trajetos nas capitais dos estados e em viagens às
cidades do interior (trajetos urbanos e rurais). 

7.31 Em casos  excepcionais,  os veículos poderão exceder o destino final  além dos
limites da respectiva região.

7.32 Na ocorrência de quilometragem excedente ou de hora extra do motorista, em
situações que excedam o limite da região de atendimento, serão utilizados os mesmos valores
unitários indicados no Anexo III.

7.33 O encerramento do atendimento que ocorrer em cidades distintas às de origem
da utilização do veículo, resultará na possibilidade de cobrança de taxa de retorno por parte da
licitante  vencedora contratada,  com valor  definido por quilometro rodado,  não superior  ao
custo unitário do quilômetro excedente e desde que não haja crédito de quilometragem a
compensar.

7.34 No trajeto cumprido sem transporte de servidor ou colaborador da ANA, no qual
não haverá  ateste  para  a  distância  percorrida  (taxa  de retorno),  para  efeito  de  cálculo  da
distância do percurso, será utilizado o site google maps (maps.google.com.br).

7.35 Caso a ferramenta google maps disponibilize mais de uma rota entre o percurso,
a licitante vencedora contratada deverá considerar a quilometragem da menor rota disponível.

7.36 Os  registros  diários  realizados  no  RUV  que  identificarem  o  embarque  e
desembarque do servidor ou colaborador no período de até 3 (três) horas e com deslocamento
não  superior  à  100  (cem)  quilômetros,  serão  considerados  como  transfer,  com  valor  não
superior a 50% (cinquenta por cento) do valor da diária cheia,  conforme o tipo de veículo.
Como exemplo dessa forma de utilização tem-se: deslocamento aeroporto/hotel e vice-versa,
com espaço de tempo de até 03 (três) horas ou outro atendimento não superior a 3 horas.

7.37 Em caso de avaria de qualquer natureza, pane mecânica ou elétrica, acidente de
trânsito  ou  fatos  supervenientes  durante  a  execução  dos  serviços,  a  licitante  vencedora
contratada  deverá substituir  o  veículo avariado/acidentado  por  veículo do mesmo tipo,  ou
efetuar os devidos reparos em, no máximo, 3 (três) horas, ficando as despesas decorrentes,
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inclusive às relacionadas  ao deslocamento até o local  onde se encontra o veículo avariado,
suportada pela licitante vencedora contratada. 

7.38 A interrupção da prestação  dos  serviços  que  comprometer  as  atividades  dos
servidores  ou  colaboradores,  de  maneira  que  não  seja  possível  aguardar  o  prazo  de
saneamento  do  veículo  disposto  no  subitem  anterior,  demandará  da  licitante  vencedora
contratada, sem custos para a ANA, a continuidade da prestação do serviço ao(s) passageiro(s)
com a utilização de carro de frota (táxi).

7.39 Os  motoristas,  quando  em  serviço,  deverão  estar  providos  de  numerário
suficiente para arcar com eventuais despesas pessoais, estacionamento, combustível, pedágio,
hospedagem, diária e manutenção do veículo, dentre outras. 

7.40 As  despesas  decorrentes  da  manutenção  dos  veículos,  incluindo  troca  e
complementação  de  óleos  lubrificantes,  aditivos,  troca  de  pneus  e  outros,  serão  de
responsabilidade da licitante vencedora contratada. 

7.41 A  prestação  dos  serviços  será  executada,  eventualmente,  de  segunda-feira  a
sexta-feira, conforme horário estabelecido pela ANA, considerando a estimativa apresentada
no Anexo III.

7.42 Excepcionalmente,  os  serviços  poderão  ser  solicitados  aos  sábados,  aos
domingos  e  aos  feriados,  conforme  necessidades  dos  servidores  ou  colaboradores,  sem
acréscimos adicionais aos preços pactuados.

7.43 É vedada a utilização de veículos de propriedade de particular ou de carro de
frota (táxi) para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, exceto quando da
situação descrita no subitem 7.38.

8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

8.1 A  ANA  designará  o(a)  gestor(a)  do  Contrato.  A  Contratada  designará  o
responsável pela coordenação e supervisão do Contrato perante a ANA.

8.2 A ANA adotará o Instrumento de Medição de Resultados (IMR) de acordo com os
parâmetros estabelecidos na IN SEGES/MP n.º 05, de 26/05/2017.

8.3 O Instrumento de Medição de Resultados (IMR) define em bases compreensíveis,
observáveis  e  comprováveis,  os  níveis  esperados  de  qualidade  na  prestação  do  serviço  e
respectivas adequações de pagamento em conformidade com a unidade de medida adotada.
Assim,  o  objetivo do IMR é garantir  a  eficiência do contrato,  de  acordo com as  condições
estabelecidas neste Termo de Referência e demais instrumentos.

8.4 A  execução  contratual  que  não  atinja  a  efetividade  esperada  importará  em
pagamento proporcional ao realizado, podendo resultar em aplicação de sanção, sem prejuízo
de possível rescisão do contrato, na forma prevista em lei.

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)
Item Descrição

Finalidade Garantir o atendimento tempestivo às demandas da contratante.
Meta a cumprir Atender às demandas dentro do prazo exigido, apresentando os veículos conforme
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INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)
Item Descrição

especificações e quantidade solicitadas.
Instrumento de Medição Relatório de Utilização de Veículo - RUV.

Forma de
Acompanhamento

Planilhas  e/ou  Sistemas  utilizados  pela  Contratante  no  gerenciamento  da
contratação.

Periodicidade Mensal.

Mecanismo de Cálculo
Cada RUV será verificado e valorado individualmente, a fim de se averiguar eventual
descumprimento às normas da contratação.

Início de Vigência A partir da data de assinatura do contrato.

Faixas de ajuste no
pagamento

De 0 a 01 ocorrências: 100% do faturamento mensal.
02 ocorrências: 97% do faturamento mensal.
03 ocorrências: 94% do faturamento mensal.
Acima de 03 ocorrências: 90% do faturamento mensal.

Sanções
O descumprimento dos prazos e especificações da prestação dos serviços, além do
ajuste no pagamento acima indicado, poderá implicar em abertura de processo de
apuração para aplicação de penalidades.

Observações -

8.5 O IMR poderá ser  objeto de avaliação e alteração entre as partes,  caso haja
necessidade  e  previsão  legal,  mantendo  sempre  metas  realistas  e  o  pleno  controle  pela
Contratante.

8.6 O acúmulo de ocorrências e desconformidade na prestação dos serviços, além do
redimensionamento dos pagamentos, ensejará em penalidades à Contratada e/ou a rescisão
unilateral do contrato.

8.7 A forma de medição dos serviços para fins de pagamento será com base nas
demandas efetivamente executadas. O RUV ou qualquer outro instrumento equivalente será o
mecanismo de controle para medir e aferir os serviços prestados.

8.8 Os  pagamentos  a  Contratada  serão  proporcionais  ao  atendimento das  metas
estabelecidas, observando-se que as adequações nos pagamentos estarão limitadas a uma faixa
específica de tolerância, abaixo da qual o fornecedor se sujeitará ao redimensionamento no
pagamento e às sanções legais, se for o caso.

8.9 O não atendimento das metas, por ínfima ou pequena diferença, em indicadores
não  relevantes  ou  críticos,  a  critério  do  órgão  ou  entidade,  poderá  ser  objeto  apenas  de
notificação  nas  primeiras  ocorrências,  de  modo  a  não  comprometer  a  continuidade  da
contratação.

8.10 Na  determinação  da  faixa  de  tolerância  de  que  trata  o  subitem  anterior,
considerar-se-á a importância da atividade, com menor ou nenhuma margem de tolerância
para as atividades consideradas relevantes ou críticas.

8.11 A Contratada será passível de verificação da regularidade perante o Sistema de
Cadastro de Fornecedores – SICAF, devendo ainda fornecer à Contratante, quando solicitado,
quaisquer documentos que comprovem todas as condições nas quais o contrato foi assinado.
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9 INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

9.1 Na proposta de preços, as licitantes deverão computar no custo unitário de uma
diária, todas as despesas com mão-de-obra, inclusive eventual hospedagem do motorista em
caso de pernoite, manutenção dos veículos, encargos sociais, impostos e taxas, combustível,
administração,  seguro total  sem franquia,  inclusa responsabilidade civil,  e  quaisquer  outros
insumos necessários à execução dos serviços.

9.2 Deverá constar, também, na proposta de preços, o valor unitário a ser cobrado
pela quilometragem excedente, de acordo com o tipo de veículo. 

9.3 O perfil das demandas da ANA por locação de veículo, constante na planilha do
Anexo III,  servirá  tão  somente  de  subsídio  às  licitantes  na  formulação  das  propostas  e  na
indicação do valor da franquia, assim como na aferição das propostas mais vantajosas para a
Administração Pública. 

9.4 A demanda indicada,  no entanto,  não constitui  qualquer compromisso futuro
para com a licitante vencedora contratada

9.5 As  quantidades  estimadas  de  diárias,  quilometragem  e  horas  extras,  tiveram
como base as solicitações realizadas nos exercícios anteriores, conforme quadro abaixo:

Categoria

Quantidade estimada de Diárias Quantidade  anual  estimada  de
horas extras e Km excedente

Região Norte

QTD. mês QTD. ano Franquia  diária
por veículo

Horas extras Km excedente

Tipo I 3,92 47 300 km 8 400
Tipo II 1 12 200 km 8 100
Tipo III 5,25 63 350 km 10 100
Tipo IV 1 12 200 km 10 100
Total 11,17 122 - 36 700

9.6 A diária do motorista será de 10 (dez) horas para todas as categorias de veículos.

10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 Compete à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA:

a) colocar  à  disposição  da  licitante  vencedora  contratada  os  elementos  e
informações necessárias à prestação dos serviços;

b)  acompanhar  e fiscalizar  a execução do contrato,  bem como atestar  na Nota
Fiscal/Fatura a efetiva prestação dos serviços, quando apresentadas na forma estabelecida
neste Termo de Referência; 

c) comunicar  à  licitante  vencedora  contratada  as  irregularidades  observadas  na
execução dos  serviços  prestados,  devendo recusar,  com a  devida  justificativa,  qualquer
execução fora das  especificações  constantes  na proposta  e das  condições estabelecidas
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neste Termo de Referência;

d)  supervisionar  a  execução dos serviços,  promovendo o acompanhamento e a
fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos;

e) aplicar  à  licitante vencedora  contratada  as  penalidades  regulamentares  e
contratuais; e

f) deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos efetuados à
licitante vencedora contratada.

11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 Compete à licitante vencedora contratada:

a) prestar  os serviços e cumprir fielmente o contrato, de forma que a execução
ocorra dentro do prazo de vigência do instrumento a ser celebrado, evitando atrasos que
prejudiquem as necessidades da ANA; 

b) disponibilizar  ao  motorista  dispositivo  de  comunicação  (rádio  ou  telefone
celular),  para  auxiliar  no  atendimento  aos  servidores,  colaboradores  e  dirigentes  da
Agência; 

c) estar em condições de atender às demandas de locação de veículo, em datas
simultâneas, na respectiva região a que se refere este Termo de Referência; 

d) garantir  a  entrega  dos  veículos  solicitados,  conforme  consignado  em  sua
proposta, mantendo-os sempre em excelente estado de conservação; 

e) manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  as  mesmas  condições  da
habilitação,  inclusive atualização de documentos de controle de arrecadação de tributos e
contribuições federais (SRF, Dívida Ativa, FGTS, INSS);

f) ter  cobertura  total  de  seguro  dos  veículos  ofertados  em  casos  de  colisão,
incêndio, roubo, furto (inclusive de acessórios do veículo) e perda total do veículo locado,
sendo obrigatória a apresentação do Boletim de Ocorrência Policial no caso de acidente que
envolva terceiros, furto ou roubo do veículo, incluindo seus acessórios. A Contratante ficará
isenta de responsabilidade judicial e financeira a ocorrência de quaisquer sinistros; 

g) justificar à ANA, por intermédio da DILOG, em tempo hábil, eventuais motivos de
força maior que impeça o atendimento solicitado;

h) substituir o veículo locado, em caso de furto ou roubo, defeito ou necessidade de
manutenção ou remoção do veículo, por outro em perfeitas condições de uso em até 3
(três) horas, arcando com todas as despesas de sua responsabilidade; 

i) substituir, sempre que exigido por esta Agência Reguladora, qualquer motorista
cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudicial, inconveniente ou
insatisfatório à disciplina da ANA ou ao interesse do Serviço Público;

j) manter atualizada, perante os órgãos fiscalizadores e reguladores de trânsito, a
documentação dos veículos e dos motoristas empregados na locação, arcando com todas as
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despesas relativas à circulação dos veículos em todo território nacional; 

k) arcar  com  todas  as  despesas  com  tráfego,  tais  como  multas,  impostos,
estacionamentos, taxas, e outras semelhantes, bem como as despesas de locomoção dos
veículos e dos motoristas entre o início e o término de cada locação; 

l) a licitante vencedora contratada deverá indicar um preposto que, se aceito pela
ANA, a representará na execução do contrato, promovendo, obrigatoriamente, as correções
que se fizerem necessárias, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução do objeto do Contrato, conforme preceitua o art. 68, da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993; 

m) observar, para a prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, os
critérios de sustentabilidade ambiental contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão - SLTI/MPOG

12 SUBCONTRATAÇÃO

12.1 Será  permitida  a  subcontratação  parcial  do  objeto,  nos  casos  em  que  a
contratada não disponha de recursos próprios no local onde será prestado o serviço.

12.2 A  subcontratação  depende  de  autorização  prévia  da  Contratante,  a  quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários
para a execução do objeto. 

12.3 Será permitida a sublocação de veículo desde que a sublocada tenha registrado
os veículos em nome de pessoa jurídica, e que sejam observadas as condições previstas neste
Termo de Referência, além de previamente autorizado pela ANA, conforme modelo – Ficha de
Autorização de Sublocação, Anexo IV.

12.4 É vedada a utilização de veículos de propriedade de particular ou de carro de
frota (táxi) para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, exceto quando da
situação descrita no subitem 7.38 deste Termo de Referência.

12.5 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral
da  Contratada  pela  perfeita  execução  contratual,  cabendo-lhe  realizar  a  supervisão  e
coordenação das atividades da subcontratada,  bem como responder perante a Contratante
pelo  rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da
subcontratação.

13 ALTERAÇÃO SUBJETIVA

13.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa
jurídica,  desde  que  sejam  observados  pela  nova  pessoa  jurídica  todos  os  requisitos  de
habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato;  não haja prejuízo à  execução do objeto pactuado e haja a  anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
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14 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

14.1 O  acompanhamento  e  a  fiscalização  da  execução  do  contrato,  observado  o
disposto  neste  Termo de  Referência,  ficarão  a  cargo  de  um  representante  designado  pela
autoridade competente da ANA, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

14.2 Os serviços, objeto deste Termo de Referência, estarão sujeitos a mais ampla,
irrestrita e rigorosa fiscalização, obrigando-se a licitante vencedora contratada a prestar todos
os esclarecimentos necessários que lhe forem solicitados.

14.3 Dentre  as  atribuições  do  representante  legal  estão  compreendidas  aquelas
relativas à conferência e análise do RUV, o acompanhamento e controle físico-financeiro do
contrato. 

14.4 O  representante  legal  poderá  realizar  diligência  junto  à  licitante  vencedora
contratada, sem aviso prévio, a fim de avaliar as condições para a prestação dos serviços.

14.5 Na ocorrência de alguma irregularidade quanto aos atendimentos realizados, o
representante legal poderá solicitar informações adicionais sobre veículo utilizado, incluindo
cópia do CRLV e da Apólice de Seguro total do veículo.

14.6 A fiscalização não exclui  nem reduz a responsabilidade da  licitante vencedora
contratada, pelos danos causados à ANA ou a terceiros, resultantes da ação ou omissão culposa
ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

15 RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

15.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisório e
definitivo dos serviços.  Assim, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos após o fechamento
mensal, a Contratada deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento
da obrigação contratual, incluindo o relatório mensal das atividades desenvolvidas.

15.2 O  recebimento  provisório  será  realizado  pela  ANA  após  a  entrega  da
documentação acima, da seguinte forma:

15.2.1 O recebimento provisório  da Nota  Fiscal/Fatura  ocorrerá no prazo  de até  10
(dez) dias corridos, contados a partir da protocolização no Centro de Documentação da ANA
de  carta  ou  ofício  da  Contratada,  acompanhado  do  relatório  mensal  das  atividades
desenvolvidas.

15.2.2 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento,
a ANA irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise
do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
à Contratada.

15.2.3 Imediatamente após o recebimento provisório, a CONTRATADA será notificada a
encaminhar nota fiscal de serviços/fatura ao Protocolo da ANA, situada em Brasília/DF, no
Setor  Policial  Sul,  Área  5,  Quadra  3,  bloco  L,  CEP  70.610-200,  Brasília/DF,  ou  por  via
eletrônica  no  endereço  disponível  em:
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https://www.ana.gov.br/acesso-a-informacao/protocolo-eletronico,  com  o  valor  exato
dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR),
ou instrumento substituto, no que couber, para que a ANA promova o respectivo atesto.

15.3 O recebimento definitivo do serviço, ato que concretiza o ateste da execução dos
serviços, ocorrerá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório,
mediante  respectivo  atesto  na  nota  fiscal,  bem  como,  do  preenchimento  dos  demais
documentos obrigatórios exigíveis pela ANA.

15.4 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das
disposições legais em vigor.

16 PAGAMENTO

16.1 O pagamento será efetuado pela ANA mensalmente, considerando o total dos
serviços  efetivamente  prestados  no  mês  anterior,  por  intermédio  de  ordem  bancária,
diretamente ao banco e conta corrente indicados pela licitante vencedora contratada, em até
dez dias úteis, a contar da data de “atesto” pelo setor competente.

16.2 A licitante vencedora contratada deverá emitir a Nota Fiscal/Fatura até o quinto
dia útil do mês subsequente à data da conclusão dos serviços.

16.3 A licitante vencedora contratada deverá apresentar Nota Fiscal/Fatura, com o
faturamento  detalhado  correspondendo  ao  objeto  deste  Termo  de  Referência,  com  a
identificação da(s) Requisição(ões) de Transporte realizada(s) do mês anterior e do número do
contrato firmado com a ANA.  

16.4 A licitante vencedora contratada deverá apresentar, junto à Nota Fiscal/Fatura,
os Relatórios de Utilização dos Veículos – RUV correspondentes com as respectivas Requisições
de  Transporte  -  RT,  cópias  de  eventuais  despesas  com  pedágio,  balsa,  estacionamento  e
hospedagem,  e  planilha  de  cálculo  com  o  detalhamento  das  despesas  realizadas  por  RT
atendida (computando os cálculos relativos às diárias, quilometragem excedente, hora extra,
hospedagem e pedágio, se houver).

16.5 A documentação citada no subitem anterior, deverá ser encaminhada por meio
do protocolo eletrônico da ANA (e-protocolo), conforme Resolução nº 500, de 11 de maio de
2015 (Documento Próton nº 00000.026370/2015-61). Mais informações poderão ser obtidas no
site da ANA: https://www.ana.gov.br/acesso-a-informacao/protocolo-eletronico.

16.6 Caso a  licitante vencedora contratada não tenha os requisitos mínimos para o
uso  do  sistema  e-protocolo,  os  documentos  deverão  ser  encaminhados  ao  Protocolo  da
Agência, no endereço: Setor Policial,  Área 5, Quadra 3, boco “L” – Térreo, Brasília-DF, CEP:
70.610-200. 

16.7 Os   Relatórios de Utilização dos Veículos – RUV deverão  conter o atesto do
servidor ou colaborador.  
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16.8 Os  RUVs  que  não  constarem  assinatura  do  servidor  ou  colaborador  serão
desconsiderados, ocasionando glosa no valor da Nota Fiscal/Fatura.

16.9 A ANA disporá do prazo de até sete dias úteis para proceder ao “atesto” da Nota
Fiscal/Fatura,  apresentada  pela  licitante  vencedora  contratada,  contados  da  data  do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura na ANA. 

16.10 Para fins de habilitação ao pagamento, proceder-se-á a consulta  on-line a fim de
verificar a situação da  licitante vencedora contratada junto ao SICAF, sendo o resultado dessa
consulta juntado aos autos do processo próprio. 

16.11 Encontrando-se  a  licitante  vencedora  contratada  inadimplente  na  data  da
consulta, poderá ser concedido, a critério da ANA, prazo de até trinta dias para que regularize a
sua situação fiscal, sob pena de, não o fazendo, ter rescindida a contratação com aplicação das
sanções cabíveis.

16.12 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa,  aquela  será  devolvida  à  licitante  vencedora  contratada,  e  o  pagamento  ficará
pendente até que seja sanado o problema ocorrido. Nesta hipótese, o prazo para pagamento se
iniciará  após  a  regularização  da  situação  ou  reapresentação  do  documento  fiscal,  não
acarretando qualquer ônus para a ANA.

16.13 Caso a licitante vencedora contratada seja optante do SIMPLES NACIONAL, de
acordo  com  o  estabelecido  na  Lei  Complementar  nº  123,  de  2006,  deverá  apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na
fonte de tributos e contribuições.

17 ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO

17.1 Não se aplica.

18 REAJUSTE

18.1 Os  preços  unitários  das  diárias  serão  reajustados,  desde  que  observado  o
interregno mínimo de um ano, a contar da data de apresentação da proposta, ou, nos reajustes
subsequentes ao primeiro, da data e início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido,
serão reajustados utilizando-se do Índice Nacional ao Consumidor Amplo – IPCA, calculado e
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – IBGE.

19 GARANTIA DE EXECUÇÃO

19.1 A licitante vencedora contratada, deverá, no prazo de até dez dias, contados da
publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial  da União,  apresentar  garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, a fim de assegurar a sua
execução, em uma das seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro ou título da dívida pública; 
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b) seguro-garantia; ou

c) fiança bancária.

19.1.1 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

I - prejuízo advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

II - prejuízos diretos causados à ANA decorrentes de culpa ou dolo durante a execução
do contrato;

III - multas moratórias e punitivas aplicadas pela ANA à contratada; e

IV - obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela
contratada, quando couber. 

19.1.2 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados na alínea no subitem anterior.  

19.2 A garantia em dinheiro, deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta
específica com correção monetária, em favor da contratante.

19.3 A  inobservância  do  prazo  fixado  para  apresentação  da  garantia  acarretará  a
aplicação de multa de 0,07% (sete  centésimos por  cento)  do valor  do contrato por dia  de
atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

19.4 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a ANA a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os
incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

19.5 Caso ocorra  a  prorrogação  da vigência  do Contrato,  observadas  as  disposições
constantes no art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993, a contratada deverá, a cada celebração de termo
aditivo,  providenciar  a  devida  renovação  da garantia  prestada,  tomando-se  por  base o  valor
atualizado do Contrato.

19.6 A garantia  será  recalculada,  nas  mesmas condições  e  proporções,  sempre que
ocorrer substancial modificação no valor do Contrato.

19.7 No caso de vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a contratada terá 5
(cinco) dias úteis, a contar da ocorrência do fato, para renová-la ou complementá-la.

19.8 A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até três
meses contados do final da vigência do Contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de
extinção contratual previstas em lei, somente após a certificação pelo Gestor do Contrato.

19.8.1 Caso a contratada não efetive o cumprimento das eventuais pendências até o fim
do segundo mês após o encerramento da vigência contratual ou da rescisão, a garantia será
utilizada para o pagamento das pendências, com base na Instrução Normativa SEGES/MPDG nº
5, 2017.

19.9 Nas hipóteses em que o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, para
corrigir  quaisquer  imperfeições  na  execução  do  objeto  do  Contrato  ou  para  reparar  danos
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decorrentes da ação ou omissão da contratada, de seu Preposto ou de quem em seu nome agir,
ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal, ou ainda redução em
termos reais por desvalorização da moeda, de forma que não mais represente dez por cento do
valor  anual  total  do Contrato,  a mesma deverá,  no prazo máximo de quarenta e oito horas,
recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicação de penalidades cabíveis,  salvo na
hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por
escrito e aceita pelo Gestor do Contrato. 

19.10 A  ANA não executará  a  garantia na ocorrência de uma ou mais das  seguintes
hipóteses:

I - caso fortuito ou força maior;

II - alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações
contratuais;

III - descumprimento das  obrigações  pela  contratada  decorrentes  de  atos  ou  fatos
praticados pela ANA; e

IV - atos ilícitos dolosos praticados por servidores da ANA.

19.11 Caberá à própria Administração apurar a isenção da responsabilidade prevista
nos incisos III e IV do subitem 19.10. 

19.12 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade
que não as previstas no subitem 19.10.

19.13 Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão
ser comunicados pela ANA a contratada, no prazo de até noventa dias após o término de vigência
do Contrato.

19.14 Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou
autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada  de  declaração  da  ANA,  mediante  termo  circunstanciado,  de  que  a  contratada
cumpriu todas as cláusulas do Contrato, e, também, com a extinção do Contrato.

19.15 Será observado o disposto na Orientação Normativa nº 51, de 25 de abril de
2014, da Advocacia-Geral da União – AGU:

“A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições,
mesmo depois de expirada a vigência contratual.”

20 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1 A licitante que deixar de entregar documentação ou apresentá-la com conteúdo
falso, ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo
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de até cinco anos e, se for o caso, será descredenciada do SICAF, sem prejuízo das demais
penalidades previstas no Edital e cominações legais aplicáveis.

20.2 O atraso  injustificado na execução da contratação ou  o descumprimento das
obrigações  estabelecidas  sujeitarão a licitante  vencedora contratada à multa de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) por dia de atraso ou por ocorrência, sobre o valor total da contratação,
até o máximo de 10% (dez), recolhida no prazo máximo de quinze dias, uma vez comunicada
oficialmente.

20.3 Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  objeto  a  Administração  da  ANA  poderá,
garantida a prévia defesa, no prazo de cinco dias úteis a contar da notificação, aplicar à licitante
vencedora contratada as seguintes sanções:

I - advertência, por escrito;
II - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de

inexecução  total,  ou  sobre  o  valor  correspondente  a  parte  não  executada,  no  caso  de
inexecução parcial, a ser recolhida no prazo de quinze dias, contado da comunicação oficial; 

III  -  suspensão  temporária  de  participação  em  licitações  e  impedimento  de
contratar com a ANA, por prazo não superior a dois anos; e

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

20.4 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório
e à ampla defesa.

20.5 As sanções são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

20.6 Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo,
ainda, ser inscrito na Dívida Ativa da ANA e cobrado judicialmente.

20.7 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 20.3 poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
no prazo de cinco dias úteis.

20.8 A sanção prevista no inciso IV do subitem 20.3 será aplicada pelo Ministro de
Estado  do  Desenvolvimento  Regional,  após  regular  processo  administrativo,  assegurados  o
contraditório e a ampla defesa.

20.9 As sanções serão registradas no SICAF.

20.10 Em caso de negativa de assinatura do Contrato, por parte da contratada, será ela
penalizada com multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta, a ser
recolhida no prazo de quinze dias, contado da comunicação oficial

21 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

21.1 O Pregão  Eletrônico adotará  o  critério  de  MENOR  PREÇO GLOBAL,  conforme
planilha  do  Anexo  III,  considerando  ainda  os  valores  máximos  das  diárias  conforme
estabelecido no subitem 1.1 deste Termo de Referência.
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21.2 A definição constante do subitem anterior visa resguardar o conjunto da solução,
dada a variação nas quantidades de diárias estimadas de cada tipo de veículo a ser locado.
Ademais,  o  parcelamento  do  objeto  geraria  perda  de  economia  de  escala,  haja  vista  a
especificidade  da  contratação,  que  conjuga  diversos  tipos  de  veículos  para  atendimento  à
necessidade da Agência naquela Região, conforme o subitem 3.8 do anexo III da IN SEGES/MP
nº 05/2017.

21.3 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

21.4 Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão
previstos no edital.

21.5 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

21.6 Comprovação de  aptidão  para  a  prestação  dos  serviços  em  características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
período não inferior a três anos, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado;

21.7 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

21.8 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se
decorrido,  pelo  menos,  um  ano  do  início  de  sua  execução,  exceto  se  firmado  para  ser
executado em prazo inferior, conforme item 10.8 da IN SEGES/MPDG n. 5, de 2017;

21.9 Para  a  comprovação  da  experiência  mínima  de  3  (três)  anos,  será  aceito  o
somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos
serem ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017;

21.10 Poderá  ser  admitida,  para  fins  de  comprovação  de  quantitativo  mínimo  do
serviço,  a  apresentação  de  diferentes  atestados  de  serviços  executados  de  forma
concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-
operacional,  a  uma  única  contratação,  nos  termos  do  item  10.9  do  Anexo  VII-A  da  IN
SEGES/MPDG n. 5/2017;

21.11 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG
n. 5/2017;

21.12 Deverão ser observadas as seguintes condições e informações na apresentação
do(s) Atestado(s):

a) nome do Contratado e do Contratante (com CNPJ;
b) identificação do Objeto do Contrato; e
c) serviços executados (discriminação e quantidades).

21.13 Será  aceito  o  somatório  de  atestados  para  comprovar  o  cumprimento  das
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exigências previstas no subitem acima.

22 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

22.1 A definição dos valores da contratação, para um período de 12 (doze) meses,
considerou os parâmetros definidos nos incisos I, II e IV, art. 5º, da Instrução Normativa SEGES/
MP nº 73, de 05/08/2020, com foco no custo das diárias na região de atendimento. A pesquisa
também se baseou no item 9.3.2 do Acórdão nº 2318/2014 – Plenário do Tribunal de Contas da
União - TCU. Resumo abaixo:

Sedan médio Valor Médio

Pregão 21/2019 Proposta Proposta

R$772,95
Órgão ANA Martins e Oliv. Fast
UASG 443001 - -

Unidade Diária Diária Diária
Valor (R$) 680,00 800,00 838,84

Sedan executivo Valor Médio
Pregão 21/2019 Proposta Proposta

R$1.000,67
Órgão ANA Martins e Oliv. Fast
UASG 443001 - -

Unidade Diária Diária Diária
Valor (R$) 744,00 900,00 1358,00

Caminhonete 4x4 Valor Médio
Pregão 21/2019 Proposta Proposta

R$1.161,74
Órgão ANA Martins e Oliv. Fast
UASG 443001 - -

Unidade Diária Diária Diária
Valor (R$) 1165,25 1100,00 1219,96

Van Valor Médio
Pregão 21/2019 Proposta Proposta

R$1.481,11
Órgão ANA Martins e Oliv. Fast
UASG 443001 - -

Unidade Diária Diária Diária
Valor (R$) 970,00 2000,00 1473,32
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Planilha estimativa de custos

Região Norte

Categoria Valor unitário Valor total anual*
Tipo I R$772,95 R$37.977,45
Tipo II R$1.000,67 R$13.308,87
Tipo III R$1.161,74 R$74.683,07
Tipo IV R$1.481,11 R$19.994,94

Total R$145.964,32

*Valores com eventuais acréscimos de horas extras e quilometragem excedente com base 
nas estimativas do subitem 9.5.

22.2 Portanto, considerando a média dos valores obtidas pela pesquisa de preços, o
valor mensal estimado para o serviço é de  R$ 12.163,69 (doze mil, cento e sessenta e três
reais e sessenta e nove centavos), e o valor anual estimado é de R$ R$ 145.964,32 (cento e
quarenta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

22.3 Nos  termos  da  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993,  a  licitante  vencedora
contratada deverá observar a redução ou o aumento do valor contratado em até 25% (vinte e
cinco por cento).

23 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

23.1 Propõe-se  à  COORF/SAF  que  indique  os  recursos  orçamentários  para
atendimento da presente proposta de contratação.

24 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

24.1 A presente contratação reger-se-á pela seguinte legislação:

a) Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
b) Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997;
c) Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
d) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
e) Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001;
f) Decreto nº 9.287, de 15 de fevereiro de 2018;
g) Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015;
h) Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012;
i) Decreto nº 9.178, de     23 de outubro de 2017  ;
j) Portaria nº 179 - ME, de 22 de abril de 2019;
k) Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010;
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l) Instrução Normativa SLTI/MP nº 3, de 15 de maio de 2008;
m) Instrução Normativa SEGES nº 5 de 26 de maio de 2017;
n) Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018;
o) Instrução Normativa nº 40, de 22 de maio de 2020;
p) Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020.

24.2 Ademais, a contratação de serviços terceirizados pela Administração Pública no
âmbito federal está prevista no Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, art. 10, § 7º,
Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, art. 2º, e na Portaria nº 443, de 27 dezembro de
2018,  art.  1º,  inciso XXVIII  do Ministério do Planejamento,  Desenvolvimento e Gestão,  que
assim estabelecem:

“Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967
Art.  10.  A  execução  das  atividades  da  Administração  Federal  deverá  ser
amplamente descentralizada.
(...)
§  7º  Para  melhor  desincumbir-se  das  tarefas  de  planejamento,  coordenação,
supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da
máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização
material  de  tarefas  executivas,  recorrendo,  sempre  que  possível,  à  execução
indireta,  mediante  contrato,  desde  que  exista,  na  área,  iniciativa  privada
suficientemente  desenvolvida  e  capacitada  a  desempenhar  os  encargos  de
execução.”

“Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018
Art. 2º Ato do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
estabelecerá os serviços que serão preferencialmente objeto de execução indireta
mediante contratação.” 

“Portaria nº 443 - MP, de 27 de dezembro de 2018

Art.  1º  No  âmbito  da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e
fundacional, serão preferencialmente objeto de execução indireta, dentre outros,
os seguintes serviços.

[...]
XXVIII - transportes;
[...]”
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25 RESCISÃO DO CONTRATO

25.1 O contrato poderá ser rescindido administrativamente com fundamento no art.
77  da  Lei  nº  8.666/1993,  hipótese  em  que  a  licitante  vencedora  contratada  reconhece  os
direitos da Agência Nacional de Águas, conforme determina o art. 55, IX, da Lei nº 8.666/1993. 

25.1.1 O Contrato poderá, ainda, ser rescindido, com fundamento no art. 79 da Lei nº
8.666/1993, nas seguintes formas:

a) unilateralmente pela Agência Nacional de Águas, na ocorrência de qualquer
das hipóteses previstas no art. 78, I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/1993;
b) por acordo entre as partes; e
c) judicialmente, nos termos da legislação.

25.2 Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados  nos  autos  do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

25.3 A rescisão unilateral acarretará as consequências previstas no art. 80 da Lei nº
8.666/1993. 
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26 DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 Os veículos utilizados deverão ser identificados, nas duas portas dianteiras, com
fixação de adesivos com manta magnética, nos termos e especificações definidas pelo art. 20
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 3, de 15 de maio de 2008, combinada com a Instrução
Normativa SAF/ANA nº 1 de 16 de junho de 2010, e Decreto nº 9.287, de 15 de fevereiro de
2018.

26.2 As  identificações  referenciadas  no  subitem  anterior  serão  fornecidas  pela
Contratante.

26.2.1 As  identificações  deverão  ser  utilizadas  apenas  quando  do  uso  do  veículo  à
serviço da ANA.

26.3 As partes não estão eximidas do cumprimento de obrigações e responsabilidades
previstas na legislação vigente e não expressas neste Termo de Referência.

26.4 Considerar-se-á  a  CONTRATADA como  especializada nos serviços em questão e
que, por conseguinte, deverá ter computado,  no valor  global  da sua proposta,  também, as
complementações e acessórios por acaso omitidos, mas implícitos e necessários ao perfeito e
completo funcionamento de todas as obrigações assumidas neste Termo de Referência.
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ANEXO II

PONTOS INDICATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

REGIÃO NORTE

ACRE - AC Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul 
Aeroporto Internacional Presidente Médici

AMAPÁ - AP Aeroporto Internacional de Macapá

AMAZONAS - AM

Aeroporto de Tefé 
Aeroporto Internacional de Tabatinga 
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes 
Aeroporto Regional de Parintins 

PARÁ - PA

Aeroporto de Altamira 
Aeroporto Internacional de Belém/Val de Cans 
Aeroporto Júlio Cesar 
Aeroporto de Marabá 
Aeroporto de Carajás 
Aeroporto Internacional de Santarém

RONDÔNIA - RO Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira 
RORAIMA - RR Aeroporto Internacional de Boa Vista

TOCANTINS - TO Aeroporto de Palmas
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ANEXO III

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Região Norte

Custo diária Custo km excedente Custo hora extra

Categoria
Franquia

por
veículo

Qtd.
estimada
mensal 

Anual
Custo

unitário
diária

Subtotal I
Qtd.

estimada
anual

Valor
unitário

Subtotal II
Qtd.

estimada
anual

Valor
unitário

Subtotal III

(a) (b) (c)    (d) (e) (f)= (e)*(d) (g) (h)=(e)/(b) (i)=(h)*(g) (j)
(l) " até 10%

diária
(m)=(l)*(j)

Tipo I 300 3,92 47   400   8   

Tipo II 200 1 12   100   8   

Tipo III 350 5,25 63   100   10   

Tipo IV 200 1 12   100   10   

Subtotal I R$ Subtotal II  R$ Subtotal III  R$ 
Total 

(Subtotal I a III)  

Taxa de Retorno = (h)

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
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DADOS DA PROPONENTE
NOME: _________________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL: ___________________________________________________________
CNPJ Nº: ________________________________________________________________
ENDEREÇO COMPLETO: ____________________________________________________
TELEFONES: ______________________________________________________________
E-MAIL:__________________________________________________________________
VALIDADE DA PROPOSTA: ______________________ (não inferior a 60 (sessenta) dias)

CONTA BANCÁRIA: _________________________________________________________
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   ANEXO IV  

MODELO DE  AUTORIZAÇÃO DE SUBLOCAÇÃO

Autorizo  a  empresa  vencedora  do  Pregão  Eletrônico  _____/2021/ANA,  (Nome  da  Licitante
Vencedora), inscrita no CNPJ nº _____________,  endereço completo, por intermédio de seu
representante  legal  o  (a)  Sr.  (a)  _____________,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº
_____________,  CPF  nº  _____________,  a  SUBLOCAR o  serviço  constante  do  Contrato
___/2021/ANA,  firmado  em  ____/___/____,  cujo  objeto  é  “Contratação  de  empresa
especializada na prestação de serviços de locação de veículos, de forma eventual, com diárias
franqueadas estimadas por veículo, de pequeno e médio porte, para transporte de pessoas e
pequeno volume, com motorista, combustível, seguro total  e outros encargos necessários à
execução  dos  serviços,  a  serem  prestados  na  região  ________________________,  visando
atender  às  necessidades  institucionais  da  Agência  Nacional  de  Águas  –  ANA”,  caso  não
disponha de recursos próprios no local onde será executado o serviço.

DADOS DA EMPRESA SUBLOCATÁRIA
Nome da empresa:
CNPJ nº _____________
Endereço completo:
Telefone:
E-mail:
Representante Legal (Nome completo)
Carteira de Identidade nº _____________
CPF nº _____________

Brasília, ____, ____________de ____.

____________________________________________
Licitante vencedora Contratada

Proposta vencedora - Agência Nacional de Águas (1054941)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 316



ANEXO V

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO - RUV
Requisição de Transporte Região NORTE nº _____/2021

Contrato nº ____/2021/ANA
Tipo de veículo Marca Modelo Placa Nome do motorista Período de utilização:

     Tipo I        Tipo II       Tipo III       Tipo IV      

Data Local de origem Local de destino
Partida Chegada

Km rodado Assinatura do Usuário
Hora Km Hora Km

        

        

        

        

        

        
 OBSERVAÇÕES (preenchimento apenas pelo servidor/colaborador, se necessário)  

- A planilha deve ser preenchida corretamente e não conter rasuras.

O servidor/colaborador deverá assinar diariamente este relatório, conforme a utilização do veículo.
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ANEXO  VI

MINUTA TERMO DE CONTRATO

TERMO  DE  CONTRATO  DE  PRESTÃO  DE  SERVIÇOS
N.º ....../..... QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL
DE  ÁGUAS  E  SANEAMENTO  BÁSICO–  ANA  E  A  EMPRESA
XXXXX.

A  AGÊNCIA  NACIONAL  DE  ÁGUAS  E  SANEAMENTO  BÁSICO–  ANA,  autarquia  sob  regime
especial, criada pela Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, com sede no Setor Policial – SPO,
Área 5, Quadra 3, Bloco "M", CEP 70610-200, em Brasília/DF, CNPJ nº 04.204.444/0001-08,
doravante  designada  CONTRATANTE,  representada,  conforme  a  Resolução  nº 57,  de  6  de
agosto de 2018, por seu Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas, Luis
André Muniz, brasileiro, casado, geógrafo, nomeado pela Portaria nº 37, de 5 de julho de 2002,
publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 129, Seção 3, de 8 de julho de 2002, Identidade
nº 420.937, expedida pela SSP/DF, CPF nº 116.852.711-20, domiciliado no Distrito Federal, e a
empresa XXX, com sede na XXXX, CEP XXXXX-XXX, XXXXXXX/XX, fone: (XX) XXXX-XXXX, CNPJ nº
XX.XXX.XXX/XXXX-XX,  doravante  denominada  CONTRATADA,  neste  ato  representada  por
XXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, XXXXXXX, Identidade nº XXXXX, expedida pela XXXX,
CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado em XXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX, tendo em vista
o que consta no Processo Administrativo ANA nº 02501.000383/2021-33, e, em observância às
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, ,
do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de
26  de  maio  de  2017  e  suas  alterações,  resolvem  celebrar  o  presente  Termo  de  Contrato,
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1.  O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada na
prestação  de  serviços  de  locação  de  veículos,  de  forma eventual,  com diárias  franqueadas
estimadas por veículo,  de pequeno e médio porte,  para transporte de pessoas e pequenos
volumes, com motorista, combustível, seguro total e outros encargos necessários à execução
dos serviços, a serem prestados na Região Norte, visando atender às necessidades institucionais
da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital de Pregão Eletrônico nº XXX/ANA/2021.

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
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2.1.  O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início da
data  ......../......./........  e  encerramento  em  ......./......../.......,  podendo  ser  prorrogado  por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da
autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

2.1.1.  Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2.   Esteja  formalmente  demonstrado  que  a  forma  de  prestação  dos  serviços  tem
natureza continuada;  

2.1.3.  Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de
que os serviços tenham sido prestados regularmente;  

2.1.4.  Seja  juntada  justificativa  e  motivo,  por  escrito,  de  que  a  Administração  mantém
interesse na realização do serviço; 

2.1.5.   Seja comprovado que o valor  do contrato permanece economicamente vantajoso
para a Administração;  

2.1.6.  Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; e

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor mensal da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de R$.......(....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da  execução  contratual,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,  trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3  O  valor  acima  é  meramente  estimativo,  de  forma  que  os  pagamentos  devidos  à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1.  As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, no valor total de R$ xxx,xx,
conforme classificação abaixo: 

Gestão/Unidade Fonte Programa  de
Trabalho

Elemento  de
Despesa

PI

443011 0183 174137 309033 20211649000
443008 0183 174147 309033 20211398000
443016 0183 174142 309033 20212076000
443014 0183 174145 309033 20210687000
443010 0183 174150 309033 20210923000
443044 0183 174156 309033 20212072000
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4.2.  No(s)  exercício(s)  seguinte(s),  as  despesas  correspondentes  correrão  à  conta  dos
recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no
início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1.  O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo
de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1.  As  regras  acerca  do reajuste  do valor  contratual  são  as  estabelecidas  no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

7.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de
Referência, anexo do Edital.

CLAÚSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1.  Será  exigida  a  prestação  de  garantia  na  presente  contratação,  conforme  regras
constantes do Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 As  sanções  referentes  à  execução  do  contrato  são  aquelas  previstas  no  Termo  de
Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao
Edital; 
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11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2.  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados,  assegurando-se  à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3.  A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE  em  caso  de  rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4.  O  termo  de  rescisão  será  precedido  de  Relatório  indicativo  dos  seguintes  aspectos,
conforme o caso: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1.  É  vedado  à  CONTRATADA  interromper  a  execução  dos  serviços  sob  alegação  de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer
operação financeira,  nos  termos e de acordo com os procedimentos  previstos na Instrução
Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação
de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público,
conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente
(contratada)  pela  execução  do  objeto  contratual,  com  o  desconto  de  eventuais  multas,
glosas e prejuízos causados à Administração,  sem prejuízo da utilização de institutos tais
como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017,
caso aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES  

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

13.3.  As  supressões  resultantes  de  acordo celebrado entre  as  partes  contratantes  poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1.  Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

_________________________

Representante legal da CONTRATANTE

_________________________

Representante legal da CONTRATADA
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1 – APRESENTAÇÃO DA LICITANTE

2 – PROPOSTA Veículo tipo 

1

Veículo modelo econômico:
Serviço de Locação de Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 02 (dois) anos de 

uso, tipo sedan, com 04 (quatro) portas, motor igual ou superior a 1.4, trio elétrico, ar-
condicionado, sonorização (AM/FM/CD), direção hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 

passageiros e com todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. Combustível 
por conta da contratada. COM MOTORISTA

Km Rodado 80000 3,95             316.000,00      

2

Veículo modelo econômico:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 

(quatro) portas, motor igual ou superior a 1.4, trio elétrico, ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD), direção hidráulica, capacidade para 05 (cinco) passageiros e com todos os 

acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. COM MOTORISTA

Diaria 120 500,00         60.000,00        

TOTAL :

QTDA R$ UNDITEM ESPECIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

PREGÃO N° 12/2021
(Processo Administrativo n.° 64535.047008/2021-17)

Dados da Empresa:
Razão Social: IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME -  CNPJ: 20.102.044/0001-30  -  IE: 90726723-70
Endereço: Rua: Pastor Adolfo Weidmann, nº 1068, Loja 01,  Guarituba - Piraquara/PR - CEP: 83.312-000. 
Telefone: (041) 4101-3732  -  E-mail: comercial@impactoservicos.net.br

Dados do responsável para assinatura do contrato:
Nome: Eduardo Junior Sequeira - Cargo: Sócio Proprietário    / Identidade: 6.074.406-8 - SSP/PR              / CPF: 025.079.479-93

Dados Bancários:  Banco : CAIXA - Agência: 0369 OPERAÇÃO: 0003 Conta Corrente : 6824-3

OPTANTE PELO SIMPLES (X) SIM ( ) NÃO                            -      ME/EPP (X) SIM ( ) NÃO

Locação de veículos (diárias c/ 200 km franquia) - Principais Cidades para locação (origem) dos itens:
Região Norte (MANAUS - AM )

Região Sudeste (RIO DE JANEIRO - RJ, SÃO PAULO E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP) Região Centro-Oeste (BRASÍLIA - DF, GOIÂNIA - GO, CAMPO GRANDE 
E DOURADOS- MS)

Região Sul (FOZ DO IGUAÇU - PR / PORTO ALEGRE, SANTA MARIA E GRAMADO - RS)

SOCIO PROPRIETARIO

Condições Gerais da Proposta:

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fretamento de ônibus em caráter eventual, do tipo turístico, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste instrumento:

Declaração de atendimento às condições do Edital

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Declaração de condição de ME-EPP (identificar seu enquadramento)
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP). O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias
para a execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre os serviços.

       Piraquara, 07 de Fevereiro de 2022.

UnidadeGRUPO

1

                                           376.000,00 

R$ TOTAL

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo para a entrega dos serviços será de acordo com o Edital e Termo de Referência (Anexo I), contados a partir da data de recebimento da Nota de 
Empenho. Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de 

administração, materiais, serviços e encargos sociais.

___________________________________

IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME  / CNPJ: 20.102.044/0001-30
Rua Pastor Adolfo Weidmann, nº 1068, Loja 01 -  Guarituba - Piraquara/PR - CEP: 83.312-000

Telefone: (041) 4101-3732 / E-mail: comercial@impactoservicos.net.br 1
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EDITAL

SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS

PREGÃO ELETRÔNICO

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
PREGÃO N° 12/2021

(Processo Administrativo n.° 64535.047008/2021-17)

Torna-se público que o Estado-Maior Do Exército, por meio do Setor de Aquisição Licitação e 
Contratos - SALC, sediado no Bloco “A” do Quartel-General do Exército, Setor Militar Urbano, Brasília- 
DF, CEP: 70.630-901, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por grupo, sob a forma de execução indireta, 
no regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto n.° 10.024, de 20 de setembro de 2019 , do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do 
Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, das Instruções 
Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017, n° 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução 
Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas 
neste Edital.

Data da sessão: 03/02/2022 
Horário: 09:00
Local: Portal de Compras do Governo Federa l-www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1 .1 .0  objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 
de serviços de empresa prestadora de serviços de locação de veículos, incluindo mão de 
obra especializada (motoristas), na forma de diárias e Km rodado, em diferentes regiões 
do Brasil. Estes serviços são necessários para a recepção e transporte local de militares 
estrangeiros, adidos militares e outras autoridades diplomáticas ligadas às aditâncias 
militares, de acordo com o Plano de Visitas de Militares ao Exército Brasileiro -  (PVMEB), 
em regime de reciprocidade, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela 
constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos 
grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os 
compõem.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

1.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais 
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.
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3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. 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.

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

3.3. 0  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.

3.4. 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.

3.5. 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.

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

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores -  SICAF, conforme disposto no art. 9o da IN 
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente;

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

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9o da Lei n° 8.666, de 
1993;

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo 
de dissolução ou liquidação;

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.2.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário);

4.2.8 instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 
Normativa/SEGES n° 05/2017).

4.2.8.1 É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na 
forma dos arts. 5o a 7° da Lei 9.637/1998, desde que os serviços
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objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no 
contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização 
social (Acórdão n° 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante 
apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos 
constitutivos.

4.3 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão 
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das 
atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os 
serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se 
qualquer intermediação ou subcontratação.

4.3.1 Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas 
os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte 
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho 
de 2007.

4.3. Nos termos do art. 5o do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 
demanda ou contratação; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 
afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF n° 13, art. 5o, inciso V, 
da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2o, inciso III, do Decreto n.° 
7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4. Nos termos do art. 7o do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.

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

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

4.6.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.6.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.6.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.6.5 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 7o, XXXIII, da Constituição;

4.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

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

4.6.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços não contínuos
Atualização: Julho/2020

Proposta vencedora - Estado-maior do Exército (1054951)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 326



da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 
às sanções previstas em lei e neste Edital.

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 n° 123, de 2006.

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

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

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

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

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

6.1.1 valor unitário do item;

6.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares â especificação do 
Termo de Referência

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 na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de 
Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
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6.3.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos 
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 
§1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 
superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos 
serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se 
necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com 
base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 
63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em 
caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas 
as orientações a seguir:

6.4.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante 
toda a execução contratual;

6.4.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, 
quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 
empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou 
à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do 
previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de 
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 
qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 
substituição.

6.8. 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.

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

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

6.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 
dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo 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
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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, ilegalidades, ou não apresentem as especificações 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 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro.
7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

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 ou percentual de desconto superior 
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.9 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública.

7.10 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente.

7.12 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15 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.
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7.16 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.

7.17 O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 
seus anexos.

7.18 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.19 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.20 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto.

7.22 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior.

7.23 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta.

7.24 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.
7.24.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

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

7.24.1.1 prestados por empresas brasileiras;
7.24.1.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País;
7.24.1.3 prestados 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.

7.25 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas ou os lances empatados.

7.26 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.
7.26.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes.
7.26.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
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7.27 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.° 10.024/2019.

8.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha 
de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, 
conforme anexo deste Edital.

8.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente 
via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos 
valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação 
do lance vencedor.

8.4 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de 
Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não 
contrariem exigências legais.

8.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In 
SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.5.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.5.2 contenha vício insanável ou ilegalidade;
8.5.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
8.5.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- 

TCU- Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível;

8.5.4.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a 
proposta de preços ou menor lance que:

8.5.4.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 
apresente preços global ou unitários 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.

8.5.4.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam 
inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo 
obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 
coletivas de trabalho vigentes.

8.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3o do artigo 43 
da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP 
N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.7 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela
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análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória 
a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.8 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.
8.8.1 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

8.9 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta.

8.9.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no Chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.9.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as 
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

8.10 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.11 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de 
Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e 
também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

8.12 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 
A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja 
majoração do preço.

8.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas;

8.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 
esse regime.

8.13 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no 
objeto.

8.14 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

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

8.16 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 
LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.17 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
descumprim ento 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:

a) SICAF;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransDarencia.aov.br/ceis):
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos 
- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas “b”, "c" e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa 
Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

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

9.1.2.1 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.

9.1.2.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2 0  licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação

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

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

9.2 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, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o 
disposto na Instrução Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP n° 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;

9.2.2 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.

9.2.3 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, 
§3°, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3 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 02 (horas), sob 
pena de inabilitação.
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9.4 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.

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

9.6 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.

9.6.1 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.

9.7 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:

9.8 Habilitação jurídica:

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

9.8.2 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;

9.8.3 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;

9.8.4 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;

9.8.5 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;

9.8.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País;

9.8.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva.

9.9 Regularidade fiscal e trabalhista:

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

9.9.2 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 n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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9.9.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4 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 n° 5.452, de 1o de maio de 1943;

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

9.9.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 
na forma da lei;

9.9.8 Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar 
n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 
documentação de regularidade fiscal e trabalhista 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, §1° do Decreto n° 8.538, de 2015.

9.10 Qualificação Econômico-Financeira:

9.10.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.11 Qualificação Técnica:

9.11.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 
pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado.

9.11.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados 
deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes 
características mínimas:

9.11.1.1.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito 
de sua atividade econômica principal ou secundária 
especificadas no contrato social vigente;

9.11.1.1.2 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de um ano 
na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de 
atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade 
de ser ininterrupto, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MPDG n. 5/2017.

9.11.1.1.3 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo 
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de 
serviços executados de forma concomitante, pois essa situação 
se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico- 
operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.
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9.11.1.1.4 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que 
deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local 
em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no 
item 10.10 do Anexo VII-Ada IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.12 Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação 
complementar:

9.12.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e 
a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 
respeitado o disposto nos arts. 4o, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6o da Lei n. 
5.764 de 1971;

9.12.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual -  DRSCI, para 
cada um dos cooperados indicados;

9.12.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 
necessários à prestação do serviço;

9.12.4 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.12.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 
cooperados que executarão o contrato; e

9.12.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembléia que o 
aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 
assembléia; d) editais de convocação das três últimas assembléias gerais 
extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o 
contrato em assembléias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão 
que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

9.12.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 
da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria 
não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.13 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 nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e 
(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 
exercício.

9.14 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.

9.14.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 
de habilitação.

9.15 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e 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.
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9.16 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 microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização.

9.17 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.

9.18 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.

9.19 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.20 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.

9.20.1 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.

9.21 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 de 02 
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1 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.

10.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada 
ao lance vencedor,

10.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento.

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.

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

10.3. 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 n° 8.666/93).
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10.3.1 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.

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. 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. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal 
e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá 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:

12.1.1 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.

12.1.2 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, §1° da LC n°
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123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 
da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhara sessão 
reaberta.

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

12.2.2 A convocação feita por e-mail 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 GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (dez) dias, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de 
seu recebimento.

13.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

13.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 
condições.

13.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 
sequência da classificação do certame;
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16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo 
para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 
(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) 
dias, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 
ali estabelecida as disposições da Lei n° 8.666, de 1993;

16.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 
anexos;

16.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 
nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos 
do art. 6o, III, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

16.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao 
seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

16.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a 
esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
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17. DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL

17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência.

20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 
a este Edital.

20.1.1 É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este 
Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a 
este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:

21.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
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21.1.3 apresentar documentação falsa;

21.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6 não mantiver a proposta;

21.1.7 cometer fraude fiscal;

21.1.8 comportar-se de modo inidôneo;

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 
assumido injustificadamente.

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances.

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções:

21.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

21.4.2 Multa de 2% (por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante;

21.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.4.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 
pelos prejuízos causados;

21.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1o de agosto de 2013, como ato 
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização -  PAR.

21.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 
12.846, de 1o de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 
ou sem a participação de agente público.
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21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 
Lei n° 9.784, de 1999.

21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 
de Referência.

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 
do certame em relação ao licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 
individual apresentada durante a fase competitiva.

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a 
ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto 
n° 7.892/213.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
sg4.2.eme@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada para a Seção de Aquisições e 
Contratos (SALC) do Estado-Maior do Exército (EME), no endereço Quartel-General do Exército, 
Bloco A, térreo, Setor Militar Urbano, CEP 70630-901, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 
17:00 horas de segunda a quinta-feira e de 8 às 12 horas nas sextas-feiras.

23.3. 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

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

23.5. 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 via internet, no endereço indicado no Edital.
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23.6. 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.

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame.

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

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

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

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

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

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

24.6. 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.

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

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

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público.

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

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Quartel General 
do Exército, Bloco A, térreo, Setor Militar Urbano, CEP 70630-901, nos dias úteis, horário das 
09:00 às 16:30 horas de segunda a quinta-feira e de 08:00 às 11:30 horas nas sextas-feiras, 
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados.

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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24.12.1 ANEXO I - Termo de Referência;

24.12.2 ANEXO II -  Minuta de Ata de Registro de Preços;

24.12.3 ANEXO III -  Planilha de Custos e Formação de Preços;

24.12.4 ANEXO IV - Modelo da Proposta;

Brasília - DF, 12 de janeiro de 2022.
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
Sistema de Registro de Preços

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
PREGÃO N° 12/2021

(Processo Administrativo n.° 64535.047008/2021-17)

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de locação de veículos, incluindo mão 
de obra especializada (motoristas), na forma de diárias e Km rodado, em diferentes regiões do 
Brasil. Estes serviços são necessários para a recepção e transporte local de militares estrangeiros, 
adidos militares e outras autoridades diplomáticas ligadas às aditâncias militares, de acordo com 
o Plano de Visitas de Militares ao Exército Brasileiro -  (PVMEB), em regime de reciprocidade, 
conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento inclusive as 
encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes.

Locação de veículos (diárias c/ 200 km franquia)

Principais Cidades para locação (origem) dos itens:
Região Norte (MANAUS -  AM )
Região Sudeste (RIO DE JANEIRO -  RJ, SÃO PAULO E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -  SP) 
Região Centro-Oeste (BRASÍLIA -  DF, GOIÂNIA -  GO, CAMPO GRANDE E DOURADOS- 

MS)
Região Sul (FOZ DO IGUAÇU -  PR / PORTO ALEGRE, SANTA MARIA E GRAMADO -  

RS)

Grupo Item DESCRIÇÃO UN QTD
VALOR

UNIT.
M ÁXIM O

VALOR
TO TAL

1

1

Veículo m odelo econôm ico:
Serviço de Locação de Veículo novo, se seminovo deverá 
ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor igual ou superior a 1.4, trio elétrico, 
ar-condicionado, sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco) passageiros e com 
todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. COM M O TO RISTA

Km
Rodado

40000 5,23 209.333,33

2

Veículo m odelo econôm ico:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 02 (dois) 
anos de uso, tipo sedan, com 04 (quatro) portas, motor igual 
ou superior a 1.4, trio elétrico, ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD), direção hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN. Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. COM MOTO RISTA

DIÁRIA 100 543,33 54.333,33

2 3

Veículo m odelo econôm ico:
Serviço de Locação de Veículo novo, se seminovo deverá 
ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor igual ou superior a 1.4, trio elétrico, 
ar-condicionado, sonorização (AM/FM/CD), direção

Km
Rodado 40000 4,57 182.666,67
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hidráulica, capacidade para 05 (cinco) passageiros e com 
todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. SEM  M O TO RISTA

4

Veículo m odelo econôm ico:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 02 (dois) 
anos de uso, tipo sedan, com 04 (quatro) portas, motor igua 
ou superior a 1.4, trio elétrico, ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD), direção hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN. Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. SEM MOTO RISTA

DIÁRIA 100 376,67 37.666,67

3

5

Veículo Executivo:
Serviço de Locação de Veículo novo, se seminovo deverá 
ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor igual ou superior a 2.0, trio elétrico, 
ar-condicionado, sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco) passageiros e com 
todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. COM M O TO RISTA

Km
Rodado 40000 5,63 225.333,33

6

V eícu lo  Executivo:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 02 (dois) 
anos de uso, tipo sedan, com 04 (quatro) portas, motor igual 
ou superior a 2.0, trio elétrico, ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD), direção hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN. Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. COM MOTO RISTA

DIÁRIA 100 709,33 70.933,33

4

7

Veícu lo  Executivo:
Serviço de Locação de Veículo novo, se seminovo deverá 
ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor igual ou superior a 2.0, trio elétrico, 
ar-condicionado, sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco) passageiros e com 
todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. SEM M O TO RISTA

Km
Rodado

40000 4,34 173.733,33

8

Veícu lo  Executivo:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 02 (dois) 
anos de uso, tipo sedan, com 04 (quatro) portas, motor igual 
ou superior a 2.0, trio elétrico, ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD), direção hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN. Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. SEM M O TO RISTA

DIÁRIA 100 700,00 70.000,00

Locação de veículos blindados (diárias c/ 200 km franquia)
Principais Cidades para locação (origem) dos itens:
Região Sudeste (RIO DE JANEIRO -  RJ, SÃO PAULO E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -  SP)

Grupo Item
DESCRIÇÃO

UN QTD
VALOR

UNIT.
MÁXIMO

VALOR
TOTAL

5 9

Veículo Executivo com blindagem  de nível lll-A:
Serviço de Locação de Veículo novo, se seminovo deverá 
ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor 2.0 ou acima, trio elétrico, ar- 
condicionado, sonorização (AM/FM/CD), direção hidráulica, 
capacidade para 05 (cinco) passageiros e com todos os

Km
Rodado 12000 5,73 68.800,00
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acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. SEM M O TO RISTA

10

Veículo Executivo com blindagem  de nível lll-A:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 02 (dois) 
anos de uso, tipo sedan, com 04 (quatro) portas, motor 2.0 
ou acima, trio elétrico, ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD), direção hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN. Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. SEM M O TO RISTA

DIÁRIA 30 1.173,33 35.200,00

6

11

Veículo Executivo com blindagem  de nível lll-A:
Serviço de Locação de Veículo novo, se seminovo deverá 
ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor 2.0 ou acima, trio elétrico, ar- 
condicionado, sonorização (AM/FM/CD), direção hidráulica, 
capacidade para 05 (cinco) passageiros e com todos os 
acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. COM M O TO RISTA

Km
Rodado 12000 6,40 76.800,00

12

Veículo  Executivo com blindagem  de nível lll-A:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 02 (dois) 
anos de uso, tipo sedan, com 04 (quatro) portas, motor 2.0 
ou acima, trio elétrico, ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD), direção hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN. Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. COM MOTO RISTA

DIÁRIA 30 1.886,67 56.600,00

Locacão de VAN EXECUTIVA. MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS EXECUTIVO.

Principais Cidades para locação (origem) dos itens:
Região Norte (MANAUS -  AM )
Região Sudeste (RIO DE JANEIRO -  RJ, SÃO PAULO E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -  SP) 
Região Centro-Oeste (BRASÍLIA -  DF, GOIÂNIA -  GO, CAMPO GRANDE E DOURADOS- MS) 
Região Sul (FOZ DO IGUAÇU -  PR / PORTO ALEGRE, SANTA MARIA E GRAMADO -  RS)

jru p o Item
DESCRIÇÃO

UN QTD
VALOR

UNIT.
MÁXIMO

VALOR
TOTAL

07 13

Veículo de transporte de passageiros (TIPO VAN  
EXECUTIVA):
Serviço de Locação de Veículo de transporte de passageiros 
(TIPO VAN EXECUTIVA), Veículo novo, se seminovo deverá 
ter, no máximo, 03 (três) anos de uso, com configuração para 
transporte entre 14 e 20 passageiros, para deslocamentos 
municipais, intermunicipais e interestaduais, equipado com 
cortinas, vidros escurecidos, assentos individuais reclináveis, 
ar-condicionado, som ambiente e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. Combustível por conta 
da contratada. COM M O TO RISTA

Km
Rodado

40000 7,97 318.800,00

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Não Continuados
Atualização Junho/2021

Proposta vencedora - Estado-maior do Exército (1054951)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 348



14

Veículo de transporte de passageiros (TIPO VAN  
EXECUTIVA):
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 03 (três) 

anos de uso, com configuração para transporte entre 14 e 20  
passageiros, para deslocamentos municipais, intermunicipais 
e interestaduais, equipado com cortinas, vidros escurecidos, 
assentos individuais reclináveis, ar-condicionado, som 
ambiente e com todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN. Com 200 km de franquia. Combustível por conta 
da contratada. COM M O TO RISTA

DIÁRIA 100 1.220,00 122.000,00

08

15

k

Veículo de transporte de passageiros (M ICRO - ÔNIBUS): 
Serviço de Locação de Veículo  de transporte de 
passageiros (M ICRO - Ô N IB U S),Veículo novo, se seminovo 
deverá ter, no máximo, 03 (três) anos de uso, com 
configuração para transporte entre 20 e 25 passageiros, para 
deslocamentos municipais, intermunicipais e interestaduais, 
equipado com cortinas, vidros escurecidos, assentos 
individuais reclináveis, ar-condicionado, som ambiente, 
sistema de TV/DVD e com todos os acessórios obrigatórios 
exigidos pelo CONTRAN. Combustível por conta da 
contratada. COM M O TO RISTA

Km
Rodado 40000 9,25 370.000,00

16

Veícu lo  de transporte de passageiros (M ICRO - ÔNIBUS):
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 03 (três) 

anos de uso, com configuração para transporte entre 20 e 25 
passageiros, para deslocamentos municipais, intermunicipais 
e interestaduais, equipado com cortinas, vidros escurecidos, 
assentos individuais reclináveis, ar-condicionado, som 
ambiente, sistema de TV/DVD e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. Com 200 km de 
franquia. Combustível por conta da contratada. COM  
M O TO RISTA

DIÁRIA 100 1.709,33 170.933,33

M

09

17

k

Veículo  transporte de passageiros e bagagens (ÔNIBUS): 
Serviço de Locação ÔNIBUS EXECUTIVO S para 
transporte de passageiros, Veículo novo ou seminovo com 
no máximo 03 (três) anos de uso, configuração para transporte 
de 39 a 46 passageiros, para deslocamentos municipais, 
intermunicipais e interestaduais, equipado com: ar- 
condicionado, som ambiente, sistema TV/DVD, toalete, 
frigobar, com assentos individuais reclináveis, cortinas, vidros 
escurecidos e com todos os acessórios obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN. Combustível por conta da contratada. COM  
M O TO RISTA

Km
Rodado

40000 12,14 485.600,00

18

Veículo  transporte de passageiros e bagagens (ÔNIBUS):
Veículo novo ou seminovo com no máximo 03 (três) anos de 
uso, configuração para transporte de 39 a 46 passageiros, 
para deslocamentos municipais, intermunicipais e 
interestaduais, equipado com: ar-condicionado, som 
ambiente, sistema TV/DVD, toalete, frigobar, com assentos 
individuais reclináveis, cortinas, vidros escurecidos e com 
todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Com 200 km de franquia. Combustível por conta da 
contratada. COM M O TO RISTA

DIÁRIA 100 2.826,67 282.666,67

• Valor total: R$ 3.011.400,00

1.1.1. A formação de grupos de itens faz-se necessária pela necessidade de que, 
em algumas ocasiões os veículos contratados, devem ficar à disposição do contratante nas 
localidades que os mesmos pernoitarão.

1.1.2. Modelo da descrição da solução:
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11 . 2 . 1. Os serviços serão utilizados para o transporte de pessoal pelos 
períodos de 24 horas (diária).

1.1.2.2. O valor relativo à diária de locação dos veículos será utilizada em 
quatro ocasiões:

1.1.2.3. OCASIÃO 1 - deslocamentos de passageiros com percursos
atendendo a cidade de Origem e cidades próximas COM ATÉ 200 KM rodados 
contados da origem -  ida e volta SEM PERNOITE (DIÁRIA).

1.1.2.4. OCASIÃO 2 - deslocamentos de passageiros com percursos
atendendo a cidade de Origem e cidades próximas COM ATÉ 200 KM rodados 
contados da origem- ida e volta COM PERNOITE (DIÁRIA);

1.1.2.5. OCASIÃO 3 - deslocamentos de passageiros com percursos
atendendo a cidade de Origem e cidades próximas COM MAIS DE 200 KM rodados 
contados da origem - ida e volta SEM PERNOITE(QUILOMETRAGEM); e

1.1.2.6. OCASIÃO 4 - deslocamentos de passageiros com percursos
atendendo a cidade de Origem e cidades próximas COM MAIS DE 200KM rodados 
contados da origem - ida e volta COM PERNOITE (DIÁRIA +QUILOMETRAGEM).

1.1,3 Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgãos e 
entidades participantes:

Grupo Item DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Unidade
de

Medida

EME CMB 11
GAAE

Qtd
Total

Valor
Unitário

Valor Total

>

1

V eículo  m odelo econôm ico:
Serviço de Locação de Veículo novo, se 
seminovo deverá ter, no máximo, 02 
(dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor igual ou superior a 
1.4, trio elétrico, ar-condicionado, 
sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. 
COM MOTORISTA

Km
Rodado

40000 40000 - 80000 5,23 418.400,00

2

Veícu lo  m odelo econôm ico:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no 
máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo 
sedan, com 04 (quatro) portas, motor 
igual ou superior a 1.4, trio elétrico, ar- 
condicionado, sonorização (AM/FM/CD), 
direção hidráulica, capacidade para 05 
(cinco) passageiros e com todos os 
acessórios obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN. Com 200 km de franquia. 
Combustível por conta da contratada. 
COM MOTORISTA

DIÁRIA 100 20 - 120 543,33 65.199,60

2 3

V eículo  m odelo econôm ico:
Serviço de Locação de Veículo novo, se 
seminovo deverá ter, no máximo, 02 
(dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor igual ou superior a 
1.4, trio elétrico, ar-condicionado,

Km
Rodado 40000 15000 - 55000 4,57 251.350,00
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sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. 
SEM M O TO RISTA

4

Veículo m odelo econôm ico:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no 
máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo 
sedan, com 04 (quatro) portas, motor 
igual ou superior a 1.4, trio elétrico, ar- 
condicionado, sonorização (AM/FM/CD), 
direção hidráulica, capacidade para 05 
(cinco) passageiros e com todos os 
acessórios obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN. Com 200 km de franquia. 
Combustível por conta da contratada. 
SEM M O TO RISTA

DIÁRIA 100 20 - 120 376,67 45.200,00

3

5

Veículo Executivo:
Serviço de Locação de Veículo novo, se 
seminovo deverá ter, no máximo, 02 
(dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor igual ou superior a 
2.0, trio elétrico, ar-condicionado, 
sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. 
COM M O TO RISTA

Km
Rodado

40000 15000 - 55000 5,63 309.650,00

n 6

Veículo Executivo:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no 
máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo 
sedan, com 04 (quatro) portas, motor 
igual ou superior a 2.0, trio elétrico, ar- 
condicionado, sonorização (AM/FM/CD), 
direção hidráulica, capacidade para 05 
(cinco) passageiros e com todos os 
acessórios obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN. Com 200 km de franquia. 
Combustível por conta da contratada. 
COM M O TO RISTA

DIÁRIA 100 20 - 120 709,33 85.119,60

4
7

Veículo  Executivo:
Serviço de Locação de Veículo novo, se 
seminovo deverá ter, no máximo, 02 
(dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor igual ou superior a 
2.0, trio elétrico, ar-condicionado, 
sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. 
SEM  M O TO RISTA

Km
Rodado 40000 15000 - 55000 4,34 238.700,00

8 Veículo  Executivo:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no

DIÁRIA 100 20 - 120 700,00 84.000,00
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máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo 
sedan, com 04 (quatro) portas, motor 
igual ou superior a 2.0, trio elétrico, ar- 
condicionado, sonorização (AM/FM/CD), 
direção hidráulica, capacidade para 05 
(cinco) passageiros e com todos os 
acessórios obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN. Com 200 km de franquia. 
Combustível por conta da contratada. 
SEM M O TO RISTA

5

9

V eículo  Executivo com blindagem  de 
nível lll-A:
Serviço de Locação de Veículo novo, se 
seminovo deverá ter, no máximo, 02 
(dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor 2.0 ou acima, trio 
elétrico, ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD), direção hidráulica, 
capacidade para 05 (cinco) passageiros e 
com todos os acessórios obrigatórios 
exigidos pelo CONTRAN. Combustível 
por conta da contratada. SEM  
M O TO RISTA

Km
Rodado

12000 12000 - 24000 5,73 137.520,00

10

Veículo  Executivo com blindagem  de 
nível lll-A:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no 
máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo 
sedan, com 04 (quatro) portas, motor 2.0 
ou acima, trio elétrico, ar-condicionado, 
sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.
Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. SEM MOTO RISTA

DIÁRIA 30 30 - 60 1.173,33 70.399,80

6

11

Veícu lo  Executivo com blindagem  de 
nível lll-A:
Serviço de Locação de Veículo novo, se 
seminovo deverá ter, no máximo, 02 
(dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor 2.0 ou acima, trio 
elétrico, ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD), direção hidráulica, 
capacidade para 05 (cinco) passageiros e 
com todos os acessórios obrigatórios 
exigidos pelo CONTRAN. Combustível 
por conta da contratada. COM  
M O TO RISTA

Km
Rodado 12000 12000 - 24000 6,40 153.600,00

12

Veícu lo  Executivo com blindagem  de 
nível lll-A:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no 
máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo 
sedan, com 04 (quatro) portas, motor 2.0 
ou acima, trio elétrico, ar-condicionado, 
sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco)

DIÁRIA 30 30 - 60 1.886,67 113.200,20
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passageiros e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.
Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. COM MOTO RISTA

13

Veículo  de transporte de passageiros  
(TIPO VAN EXECUTIVA):
Serviço de Locação de Veículo de 
transporte de passageiros (TIPO VAN 
EXECUTIVA), Veículo novo, se seminovo 
deverá ter, no máximo, 03 (três) anos de 
uso, com configuração para transporte 
entre 14 e 20 passageiros, para 
deslocamentos municipais, 
intermunicipais e interestaduais, equipado 
com cortinas, vidros escurecidos, 
assentos individuais reclináveis, ar- 
condicionado, som ambiente e com todos 
os acessórios obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN. Combustível por conta da 
contratada. COM M O TO RISTA

Km
Rodado 40000 15000 400 55400 7,97 441.538,00

14

Veículo  de transporte de passageiros  
(TIPO VAN EXECUTIVA):
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no 
máximo, 03 (três) anos de uso, com 
configuração para transporte entre 14 e 
20 passageiros, para deslocamentos 
municipais, intermunicipais e 
interestaduais, equipado com cortinas, 
vidros escurecidos, assentos individuais 
reclináveis, ar-condicionado, som 
ambiente e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.
Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. COM M O TO RISTA

DIÁRIA 100 20 2 122 1.220,00 148.840,00

•

8

15

Veículo  de transporte de passageiros  
(M ICRO - ÔNIBUS):
Serviço de Locação de Veículo de 
transporte de passageiros (M IC RO 
Ô NIBUS),Veículo novo, se seminovo 
deverá ter, no máximo, 03 (três) anos de 
uso, com configuração para transporte 
entre 20 e 25 passageiros, para 
deslocamentos municipais, 
intermunicipais e interestaduais, equipado 
com cortinas, vidros escurecidos, 
assentos individuais reclináveis, ar- 
condicionado, som ambiente, sistema de 
TV/DVD e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. 
COM M O TO RISTA

Km
Rodado

40000 15000 400 55400 9,25 512.450,00

16

Veículo  de transporte de passageiros  
(M IC R O -Ô N IB U S ):
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no 
máximo, 03 (três) anos de uso, com 
configuração para transporte entre 20 e

DIÁRIA 100 20 2 122 1.709,33 208.538,26
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25 passageiros, para deslocamentos 
municipais, intermunicipais e 
interestaduais, equipado com cortinas, 
vidros escurecidos, assentos individuais 
reclináveis, ar-condicionado, som 
ambiente, sistema de TV/DVD e com 
todos os acessórios obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN. Com 200 km de 
franquia. Combustível por conta da 
contratada. COM M O TO RISTA

9

|

17

Veículo  transporte de passageiros e 
bagagens (ÔNIBUS):
Serviço de Locação ÔNIBUS  
EXECUTIVO S para transporte de 
passageiros, Veículo novo ou seminovo 
com no máximo 03 (três) anos de uso, 
configuração para transporte de 39 a 46 
passageiros, para deslocamentos 
municipais, intermunicipais e 
interestaduais, equipado com: ar- 
condicionado, som ambiente, sistema 
TV/DVD, toalete, frigobar, com assentos 
individuais reclináveis, cortinas, vidros 
escurecidos e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada.
COM M O TO RISTA

Km
Rodado 40000 15000 400 55400 12,14 672.556,00

18

Veículo  transporte de passageiros e 
bagagens (Ô NIBUS):
Veículo novo ou seminovo com no 
máximo 03 (três) anos de uso, 
configuração para transporte de 39 a 46 
passageiros, para deslocamentos 
municipais, intermunicipais e 
interestaduais, equipado com: ar- 
condicionado, som ambiente, sistema 
TV/DVD, toalete, frigobar, com assentos 
individuais reclináveis, cortinas, vidros 
escurecidos e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.
Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. COM M O TO RISTA

DIÁRIA 100 20 2 122 2.826,67 344.853,74

Valor Total: R$4.301.115,20

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de locação de veículos.

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por preço dos grupos 
de itens.

1.5. O contrato terá vigência pelo período de 12 meses, não podendo ser prorrogado.
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

21. A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico 
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico 
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço comum, não continuado, a ser contratado mediante licitação, na 
modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.1.1 Por se tratar de serviço não continuado, a vigência da Ata será de 12 meses não podendo 
ser prorrogada.

5.1.2. Para atender a demanda levantada é necessária a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço, não continuado incluindo mão de obra especializada (motorista).

5.1.3. A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) estar em condições de atender às locações 
concomitantes, demandadas em datas simultâneas, para a mesma ou diversas regiões, seja para um 
ou mais veículos.

5.1.4. Garantir a entrega do veículo solicitado, conforme consignado em sua proposta, o 
mantendo sempre em excelente estado de limpeza e conservação, observando especialmente as 
seguintes condições:

5.1.4.1. Os veículos econômico, intermediário, executivo e VAN, deverão ter no máximo 02 
(dois) anos de uso, além de possuir todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN.

5.1.4.2. Os veículos micro-ônibus e ônibus, deverão ter no máximo 02 (dois) ano de uso, 
além de possuir todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN.

5.1.4.3. Os veículos com blindagem de nível lll-A, deverão ter no máximo 02 (anos) ano de 
uso, além de possuir todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN, e ainda deverão atender as 
determinações contidas na Portaria Nr 013-DLog, de 19 de agosto de 2002 (Normas reguladoras dos 
procedimentos para a blindagem de veículos e demais atividades relacionadas com veículos blindados 
-  NORBUND).

5.1.4.4. Manter os veículos segurados com cobertura de danos físicos e materiais que 
ocorram aos passageiros e terceiros, em consequência de acidente envolvendo o veículo locado, 
considerando-se como passageiros todos os que estiverem sendo transportados, inclusive o motorista, 
isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira na ocorrência de 
qualquer acidente. Apresentar apólice ao responsável pelo veículo locado.

5.1.4.5. Ter cobertura total em casos de colisão, incêndio, roubo, furto (inclusive de 
acessórios do veículo) e perda total do veículo locado, sendo obrigatória à apresentação do Boletim de 
Ocorrência Policial nos casos de acidentes que envolvam terceiros, furto ou roubo do veículo e seus 
acessórios.
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5.1.5. Substituir o veículo locado, em casos de furto ou roubo, defeito ou necessidade de 
manutenção, por outro em perfeitas condições de uso em até 24 (vinte e quatro) horas.

5.1.6. Arcar com todas as despesas decorrentes de defeitos e/ou manutenção, remoção do 
veículo, serviços de chaveiro ou outras causas de sua responsabilidade.

5.1.7. Manter a documentação dos veículos e dos motoristas empregados na locação, 
atualizados nos órgãos fiscalizadores e reguladores de trânsito, arcando com as despesas relativas à 
circulação dos veículos em todo território nacional.

5.1.8. Todas as responsabilidades de tráfego dos veículos com motorista (tais como multas, 
pedágios, impostos, estacionamentos, taxas, etc) deverão correr por conta da licitante vencedora.

5.1.9. Todas as despesas de locomoção dos veículos e dos motoristas deverão correr por conta 
da licitante vencedora.

5.1.10. As despesas de hospedagem e de alimentação dos motoristas, quando necessário, 
deverão correr por conta da licitante vencedora.

5.1.11. Manter as condições dos veículos de acordo com as normas do Conselho Nacional de 
Trânsito -  CONTRAN, e estando habilitados para a prestação dos serviços regulares, conforme normas 
expedidas pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

5.1.12. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticadas por seus empregados, quando relacionada à realização dos serviços;

5.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços, e responder em qualquer 
caso por eventual dano ou prejuízo que possa causar a terceiros;

5.1.14. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 
e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

5.1.15. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra 
informação inclusa nos serviços adquiridos, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

5.1.16. Receber as solicitações das reservas de veículos, pela CONTRATANTE, via fax ou 
email, para a cidade, roteiro, categoria dos veículos pretendidos, no prazo mínimo de 10 (dez) dias corridos 
de antecedência do check-in.

5.1.17. Enviarem até 72 horas após a solicitação da CONTRATANTE, uma proposta contendo, 
no mínimo três opções de veículos nas condições estabelecidas. Após esta oferta, no prazo de até 48 
horas, o CONTRATANTE definirá o veículo escolhido, remetendo as informações da escolha para a 
Contratada.

5.1.18. Após a definição dos veículos, terá 24 horas para remeter os comprovantes das 
reservas ao CONTRATANTE.

5.1.19. Em casos excepcionais poderá o CONTRATANTE solicitar reservas em prazo inferior 
a 10 (dez) dias, desde que justificada pela CONTRATANTE.

5.1.20. Cumprir os prazos estipulados, mantendo os cronogramas atualizados e informando a 
CONTRATANTE.

5.1.21. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto 
neste edital, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço 
e demissão de empregados, que não terão em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o 
Estado-Maior do Exército sendo, de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as despesas com 
todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais.

5.1.22. Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com reservas de veículos 
e quaisquer outras logísticas e ou administrativas que possam surgir.

5.1.23. Manter os veículos locados abastecidos, sendo o combustível por conta da contratada.

5.1.24. A Contratada deverá indicar o nome de pelo menos um funcionário, com telefone para 
contato, responsável pelo atendimento das demandas ocorridas dentro ou fora do horário comercial, em 
regime de plantão, antes e durante a execução do serviço para o caso de não atendimento de alguma 
condição ou cláusula contratual e possíveis esclarecimentos.
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5.1.25. Os motoristas da Contratada deverão estar providos de numerário suficiente para arcar 
com eventuais despesas pessoais, estacionamento, pedágio, diária, alimentação, bem como manutenção 
do veículo e combustível.

5.1.26. Em caso de avaria de qualquer natureza, pane mecânica/elétrica, acidente de trânsito 
ou fatos supervenientes durante a execução dos serviços, a Contratada deverá substituir o veículo 
avariado/acidentado por veículo do mesmo tipo ou efetuar os devidos reparos no menor tempo possível.

5.1.27. Assumir todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos em lei, bem 
como todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, 
quando forem vítimas seus empregados, tendo em vista que nenhum empregado manterá vínculo 
empregatício com o CONTRATANTE.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno 
conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para 
celebração do contrato.

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou 
obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

7.1.1. Os serviços poderão ser solicitados, pela CONTRATANTE, com até 10 DIAS de 
antecedência e serão efetivados por meio de requisição de veículos, emitida pelo Estado-Maior do 
Exército, especificando o roteiro e outros dados necessários. A licitante vencedora terá que disponibilizar 
o veículo no horário e local estipulado, devidamente abastecido (tanque cheio).

7.1.2. A licitante vencedora deverá prestar o serviço em todas as cidades citadas no Item 1 ao 
presente Edital.

7.1.3. Os veículos deverão ser apresentados em perfeitas condições de uso, devidamente 
limpos e de acordo com as especificações do objeto, mediante solicitação do Estado-Maior do Exército, 
fornecendo todos os dados necessários, podendo ser acionados, junto à(s) licitante(s) vencedora(s), com 
até 24 horas de antecedência.

7.1.4. Os veículos serão utilizados, em sua maioria, em trajetos nas capitais, podendo também 
ser realizadas viagens para as cidades do interior. Os trajetos serão fornecidos juntamente com a 
solicitação do veículo pelo Estado-Maior do Exército.

7.1.5. Os veículos deverão manter as características exigidas no Item 1 do presente Termo de
Referência.

7.1.6. Para veículos executivos, ônibus, micro-ônibus e Vans, as anotações diárias de controle 
dos veículos ficarão sob responsabilidade do motorista do veículo, devendo constar, no mínimo, a 
quilometragem inicial e final, quilometragem total diária percorrida, o horário de início e de encerramento 
da prestação dos serviços, bem como a obtenção do atesto dos servidores e/ou colaboradores do Estado- 
Maior do Exército devidam ente identificados na solicitação inicial.

7.1.7. A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) indicar o nome de pelo menos um funcionário 
(com o número de telefone para contato), responsável pelo atendimento das demandas ocorridas dentro 
ou fora do horário comercial (regime de plantão, antes e durante a execução do serviço) para o caso de 
não atendimento de alguma condição ou cláusula contratual e possíveis esclarecimentos.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Não Continuados
Atualização Junho/2021

Proposta vencedora - Estado-maior do Exército (1054951)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 357



7.1.8. Os motoristas da CONTRATADA, deverão estar providos de numerário suficiente para 
arcar com eventuais despesas pessoais, estacionamento, pedágio, diária, alimentação, bem como 
manutenção do veículo e combustível.

7.1.9. A(s) licitante(s) vencedora(s) emitirá(ão) fatura(s) com base nos relatórios de utilização 
de veículos, cujas cópias deverão estar anexadas.

7.1.10. Para fins de ressarcimento, apenas poderão ser registradas as horas extras 
eventualmente cumpridas a estrito serviço do Estado-Maior do Exército, não se incluindo aquelas 
necessárias para o deslocamento entre a garagem da empresa contratada até o local onde deverá estar 
disponível o veículo, ou outros serviços prestados a esta, ainda que decorrente desta contratação.

7.1.11. Em caso de avaria de qualquer natureza, pane mecânica/elétrica, acidente de trânsito 
ou fatos supervenientes durante a execução dos serviços, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) 
substituir o veículo avariado/acidentado por veículo do mesmo tipo ou efetuar os devidos reparos no menor 
tempo possível. Deverá, ainda, justificar a avaria de forma técnica.

7.1.12. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo 
com os termos deste Edital e seus anexos.

7.1.13. A execução ou fornecimento do serviço de que trata esta licitação deverá obedecer às 
especificações constantes deste Edital e seus anexos.

7.1.14. Não serão aceitas quaisquer alegações da licitante vencedora, com referência a 
desconhecimento sobre as especificações dos objetos licitados.

7.1.15. Caso a licitante vencedora não entregue os bens adjudicados no prazo estipulado, será 
anulada a Nota de Empenho e aplicadas as sanções previstas na legislação.

7.1.16. Caso não ocorra convocação para retirada da Nota de Empenho, até o prazo de validade da 
Ata, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

7.1.17. Estabelece-se como fator de cobrança a diária com a quilometragem de franquia de 200 km.

7.1.18. Os veículos a serem empregados nos serviços de locação deverão seguir os parâmetros 
mínimos a seguir estabelecidos:

7.1.18.1. Estar em perfeitas condições de conservação e funcionamento;

7.1.18.2. Serem novos, e se seminovos deverão ter, no máximo 2 (dois) anos de uso, e no caso 
de micro-ônibus e ônibus 2 (dois) anos de uso conforme especificado para cada tipo de veículo;

7.1.18.3. Estar abastecidos e limpos interna e externamente;

7.1.18.4. Estar com toda documentação em perfeita ordem e validade;

7.1.18.5. O estado dos pneus, motorização e itens de segurança deverão obedecerás normas 
do CONTRAN;

7.1.18.6. Possuir caixa de ferramentas de pequenos reparos, no caso de ocorrências eventuais;

7.1.18.7. Estar com o seguro obrigatório e documentação em dia;

7.1.19. Qualquer veículo que tenha necessidade de ser recolhido para conserto e/ou manutenção 
deverá ser substituído imediatamente por veículo similar no prazo de 2 (duas) horas. Qualquer prazo além 
deste deverá ser acordado com o fiscal de contrato e usuário do veículo; e

7.1.20. A CONTRATANTE receberá o veículo com o tanque cheio e entregará em condições 
compatíveis com o gasto de combustível da franquia da diária e a quilometragem por quilômetro rodado 
contratadas.

7.1.21. Os motoristas da(s) licitante(s) vencedora(s) deverão apresentar os seguintes pré-requisitos:

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Não Continuados
Atualização Junho/2021

Proposta vencedora - Estado-maior do Exército (1054951)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 358



7.1.22. Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, na categoria “B”, de acordo com as disposições 
do Código Nacional de Trânsito e o tipo de veículo a ser conduzido;

7.1.23. Experiência profissional de, no mínimo, 02 (dois) anos na condução de veículos com pelo 
menos 05 (cinco) marchas;

7.1.24. Atestado de bons antecedentes, apresentando-o sempre que solicitado pela 
CONTRATANTE;

7.1.25. Nível de escolaridade equivalente ao ensino fundamental, no mínimo;

7.1.26. Registro na empresa Contratada, de acordo com a CLT e demais exigências trabalhistas;

7.1.27. Declaração de bom conhecimento das vias urbanas das Capitais;

7.1.28. Documentação dentro do prazo de validade (carteira de habilitação);

7.1.29. Nada consta de Carteira Nacional de Habilitação -  CNH; e

7.1.30. Deverão estar sempre munidos de meio de comunicação (telefone celular).

7.1.31. Durante a realização dos serviços, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) manter seus 
mpregados uniformizados, portando crachás, visando sua imediata identificação, bem como em perfeitas

condições de apresentação e asseio. Serão vedados o uso de bermudas, calções, camisetas, chinelos e 
outros vestuários que possam vir a comprometer a imagem da CONTRATANTE. Dependendo do tipo de 
locação, o Estado-Maior do Exército poderá solicitar, em prazo hábil, que o motorista apresente-se de 
terno e gravata.

7.1.32. Os funcionários da(s) licitante(s) vencedora(s) deverão tratar com urbanidade todos os 
passageiros e demais colaboradores que participarem dos transportes.

7.1.33. É terminantemente proibido aos motoristas, o uso de cigarros, charutos e cachimbos 
no automóvel, bem como ingerir bebidas alcoólicas, ou transportá-las, quando em serviço.

7.1.34. As empresas que cotarem os veículos blindados deverão atender as determinações 
contidas na Portaria Nr 013-DLog, de 19 de agosto de 2002 (Normas reguladoras dos 
procedimentos para a blindagem de veículos e demais atividades relacionadas com veículos 
blindados -  NORBLIND).

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas neste Termo de Referência;

8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da 
contratada, no que couber, em conform idade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 
5/2017.

8.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
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8.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o 
objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e 
apoio ao usuário;

8.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

8.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

8.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 
concessão de diárias e passagens.

8.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato;

8.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção 
das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

8.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3o, § 5o, da Lei n° 8.666, de 1993.

8.11. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e 
saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 
designado.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em 
sua proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como 
por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente 
a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, 
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos 
danos sofridos;

9.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos 
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores -  SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela
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fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta 
relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade 
perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 
Regularidade do FGTS -  CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -  CNDT, conforme 
alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 
Contratante;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do empreendimento.

9.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 
de terceiros.

9.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

9.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo 
de Referência, no prazo determinado.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 
e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

9.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras 
de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da 
preferência estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato;

9.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros 
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 
do § 1o do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 
as normas de segurança da Contratante;

9.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 
os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com 
a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

9.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e 
“b”, do Anexo VII -  F da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

9.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 
inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser 
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, 
permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem 
limitações;

9.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações 
técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais 
produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por 
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista 
autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das 
sanções civis e penais cabíveis.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite mínimo e máximo de 15.% 
e 85% (por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

10.1.1 São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:
10.1.2 Apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização 
previsto no § 1o do art. 4o do Decreto n° 8.538, de 2015;
10.1.3 Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento 
centralizado e pela qualidade da subcontratação;
10.1.4 Substituira subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da 
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, 
notificando o órgão ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisão, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará 
responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

10.1.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela compatibilidade, 
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a 
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a 
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto 
da subcontratação; e

10.1.6. Não será aplicável a exigência de subcontratação quando a licitante for qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.2. A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe 
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 
execução do objeto.
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10.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 
atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

10.4. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
nos termos do art. 7o do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentuais mínimo de 15% e máximo de 
85%, atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

10.4.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão 
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a 
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;

10.4.2. No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a 
documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1o do art. 
4o do Decreto n° 8.538, de 2015;

10.4.3. A empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo 
de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente 
subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade CONTRATANTE, sob pena 
de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, 
hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

10.4.4. A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

10.4.4.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

10.4.4.2. Consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de 
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993: e

10.4.4.3. Consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de 
pequeno porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.

10.4.5. Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto 
quando estiver vinculado à prestação de serviços acessórios; e

10.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão 
destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato.

12. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

12.1. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no 
§ 1o do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação
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detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as 
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 
conforme o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência 
e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 
77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 
forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a 
distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho 
de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

12.6. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto.

12.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 
serviços realizada.

12.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

12.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 
controle do prestador.

12.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à 
CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência.

12.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade 
da prestação dos serviços.

12.13. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da 
Instrução Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

12.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

13. D O  R E C E B IM E N T O  E A C E IT A Ç Ã O  D O  O B J E T O

13.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 
serviços, nos termos abaixo.
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13.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá 
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

13.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de 
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

13.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços 
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, 
acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a 
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

13.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das 
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato

13.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

13.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e 
Instruções exigíveis.

13.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos 
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização 
deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas 
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

13.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca 
das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica 
e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

13.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 
entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser 
feito, com a entrega do último.

13.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o 
parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar- 
se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório 
no dia do esgotamento do prazo.

13.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, 
o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

13.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação 
apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a 
liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
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pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 
correções;

13.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações 
apresentadas; e

13.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o 
valor exato dimensionado pela fiscalização.

13.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, 
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

13.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, 
sem prejuízo da aplicação de penalidades.

14. DO PAGAMENTO

14.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 
conforme este Termo de Referência

14.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa 
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

14.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

14.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não 
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, 
deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data 
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei n° 
8.666, de 1993.

14.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do 
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do 
art. 31 da Instrução Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

14.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

14.5.1. o prazo de validade;

14.5.2. a data da emissão;

14.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

14.5.4. o periodo de prestação dos serviços;

14.5.5. o valor a pagar; e

14.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
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14.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

14.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento.

14.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

14.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, a critério da contratante.

14.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação 
em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa 
n° 3, de 26 de abril de 2018.

14.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos.

14.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa.

14.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto 
ao SICAF.

14.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança 
nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

14.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo 
XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

14.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada 
que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 
fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

14.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:
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 compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 /  100 ) 1 = 0,00016438

I = (TX) I = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

15. REAJUSTE

15.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano
contado da data limite para a apresentação das propostas.

16. GARANTIA DA EXECUÇÃO

16.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo 
justificadas:

20.1.1. Por se tratar de uma eventual contratação pelo Sistema de Registro de Preços 
(SRP), com validade de 12 meses.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:

a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das 
obrigações assumidas na contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar
à CONTRATADA as seguintes sanções:

i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 
prejuízos significativos para o serviço contratado;

ii) Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 
(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da avença;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 
acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de inexecução total da obrigação assumida;
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(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado 
o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará 
a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si.

iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 
de até dois anos;

iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

17.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é 
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de 
Referência.

17.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados.

17.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com 
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU
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1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar 
dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, 

por ocorrência;
05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia 
e por unidade de atendimento;

04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os 
serviços contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela 
fiscalização, por serviço e por dia; 02

5
Retirar funcionários ou encarregados do serviço 
durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por empregado e por dia;
03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por 

dia;
01

7 Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02

8
Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 
serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 
não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 
fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os 
prepostos previstos no edital/contrato; 01

11
Providenciar treinamento para seus funcionários 
conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA
01

17.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
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17.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

17.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação;

17.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

17.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando- 
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 
1999.

17.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 
a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

17.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pela autoridade competente.

17.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil.

17.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

17.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1o de agosto de 2013, como ato lesivo 
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias 
à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, 
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

17.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, 
de 1o de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

17.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público.

17.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

18.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais 
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

18.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor 
estão previstos no edital.

18.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

18.3.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
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licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) 
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

18.3.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados 
deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes 
características mínimas:

18.3.1.1.1. Deverá haver a comprovação da experiência mínima 
de 1 ano na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório 
de atestados de períodos diferentes, não havendo 
obrigatoriedade de ser ininterrupto, conforme item 10.7.1 do 
Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

18.3.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 
social vigente;

18.3.1.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

18.3.1.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo 
do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados 
de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de 
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 
5/2017.

18.3.1.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados 
os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MP n. 5/2017.

18.4 Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
18.4.1 Valor Global: R$ 4.301.115,20 (quatro milhões, trezentos e um mil, cento e quinze reais 

e vinte centavos).

18.4.2 Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.

18.5 O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

18.6 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

19. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

19.1 O custo estimado da contratação é de R$ 4.301.115,20 (quatro milhões, trezentos e um
mil, cento e quinze reais e vinte centavos).

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Não Continuados
Atualização Junho/2021

Proposta vencedora - Estado-maior do Exército (1054951)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 372



20. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

20.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do 
contrato ou instrumento equivalente.

Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022.

Francisco TARCÍSIO Damasceno Filho - Cel
Responsável pela Comissão de Planejamento
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ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 12-2021

O ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, com sede no Bloco “A” do Quartel-General do Exército, 
Setor Militar Urbano, Brasília-DF, CEP: 70.630-901, na cidade de Brasília, inscrito no CNPJ/MF 
sob o n° 00.394.452/0336-13, neste ato representado pelo Tenente Coronel Jorge Amaro da 
Silveira Neto, Ordenador de Despesas do Estado-Maior do Exército, nomeado através do 
Boletim Interno n° 178/EME, de 24 de setembro de 2021, portador da Carteira de Identidade n° 
020475334-7 (MD/EB) e CPF n° 688.693.201-20, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n° 12/2021, publicada
no .....d e ..... /.... /20.... , processo administrativo n° 64535.047008/2021-17, RESOLVE registrar
os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no 
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, no Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as 
disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a escolha da proposta 
mais vantajosa para a contratação de serviços de empresa prestadora de serviços de 
locação de veículos, incluindo mão de obra especializada (motoristas), na forma de diárias 
e Km rodado, em diferentes regiões do Brasil, especificados nos itens do Termo de 
Referência, anexo I do edital de Pregão n° 12/2021, que é parte integrante desta Ata, assim 
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas 
na(s) proposta(s) são as que seguem:

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Unidade
de

Medida

Quantidade Valor
Unitário

1

2

3

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 
consta como anexo a esta Ata.
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3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Estado-Maior do Exército.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.2.1.COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA (UASG: 160064)

3.2.2.11° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (UASG: 160053)

Item n° Órgãos Participantes Quantitativo
1 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 40000
2 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 20
3 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 15000
4 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 20
5 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 15000
6 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 20
7 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 15000
8 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 20
9 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 12000
10 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 30
11 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 12000
12 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 30

13
COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 15000

11° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 400
14 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 20

11° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 2
15 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 15000

11° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 400

16
COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 20

11° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 2

17
COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 15000

11° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 400
18 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 20

11° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 2

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada 
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na 
Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto n° 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para 
adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica 
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não 
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
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4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que 
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte 
e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão 
gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida 
pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão 
gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse 
o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU n° 2957/2011 -  P).

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura 
da mesma, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos 
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 
cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Ata de Registro de Preços -  Não-Continuados
Atualização: Dezembro/2019

Proposta vencedora - Estado-maior do Exército (1054951)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 376



6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 
5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1.As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1° do Decreto 
n° 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5o, inciso 
X, do Decreto n° 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser 
respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão 
participante a aplicação da penalidade (art. 6o, Parágrafo único, do Decreto n° 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade de 
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
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8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, 
ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1o do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos 
do art. 12, §1° do Decreto n° 7.892/13.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos 
demais órgãos participantes (se houver).

Local e data 
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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ANEXO III

Com ajustes após publicação da Lei n° 13.467, de 2017.

Módulo |j- Composição da Remuneração

1 Composição da Remuneração Valor
(R$)

A S a lá r io - B a s e

B A d ic io n a l  d e  P e r i c u lo s id a d e

C A d ic io n a l  d e  I n s a lu b r id a d e

D A d ic io n a l  N o tu r n o

E A d ic io n a l  d e  H o r a  N o tu r n a  R e d u z id a

G O u tr o s  ( e s p e c i f i c a r )

Total

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Subtnódulo 2.1 -13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor
(RS)

A 13° ( d é c im o  te r c e i r o )  S a lá r io

B F é r ia s  e  A d ic io n a l  d e  F é r ia s

Total

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
outras contribuições.

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (RS)

A IN S S 2 0 ,0 0 %

B S a lá r io  E d u c a ç ã o 2 ,5 0 %

C S A T

D S E S C  o u  S E S I 1 ,5 0 %

E S E N A I  - S E N  A C 1 ,0 0 %

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
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F S E B R A E 0 ,6 0 %

G IN C R A 0 ,2 0 %

H F G T S 8 ,0 0 %

Total

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2 .3 Benefícios Mensais e Diários Valor
(R$)

A T r a n s p o r te

B A u x í l i o - R e f e i ç ã o /A l im e n ta ç ã o

C B e n e f íc io  x x x

D O u tro s  ( e s p e c i f i c a r )

Total

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor
(R$)

2 .1 13° ( d é c im o  te r c e i r o )  S a lá r io ,  F é r ia s  e  A d ic io n a l  d e  F é r ia s

2 .2 G P S , F G T S  e  o u tr a s  c o n t r ib u iç õ e s

2 .3 B e n e f íc io s  M e n s a is  e  D iá r io s

Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3 Provisão para Rescisão Valor (R$)

A A v is o  P r é v io  In d e n iz a d o

B In c id ê n c ia  d o  F G T S  s o b r e  o  A v is o  P r é v io  In d e n iz a d o

C
M u l ta  d o  F G T S  e  c o n t r ib u i ç ã o  s o c ia l  s o b r e  o  A v is o  P r é v io  
In d e n iz a d o

D A v is o  P r é v io  T r a b a lh a d o

E
I n c id ê n c ia  d o s  e n c a r g o s  d o  s u b m ó d u lo  2 .2  s o b r e  o  A v is o  
P r é v io  T r a b a lh a d o

F
M u l ta  d o  F G T S  e c o n t r ib u i ç ã o  s o c ia l  s o b r e  o  A v is o  P r é v io  
T r a b a lh a d o

Total
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Módulo 4 - Custo de 1 • Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4 .1 Ausências Legais Valor
( R S )

A F é r ia s

B A u s ê n c ia s  L e g a is

C L ic e n ç a - P a te m id a d e

D A u s ê n c ia  p o r  a c id e n te  d e  t r a b a lh o

E A f a s t a m e n to  M a te r n id a d e

F O u tr o s  ( e s p e c i f i c a r )

Total

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2 Intrajornada Valor
(RS)

A I n te r v a lo  p a r a  r e p o u s o  e  a l im e n ta ç ã o

Total

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor
(R$)

4.1 A u s ê n c ia s  L e g a is

4.2 I n t r a jo r n a d a

Total

5 Insumos Diversos Valor
(R S )

A U n if o r m e s

B M a te r ia is

C E q u ip a m e n to s

D O u tr o s  ( e s p e c i f i c a r )

Total
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Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percent 
uai (%) Valor (RS)

A C u s to s  I n d i r e to s

B L u c ro

C T r ib u to s

C . l .  T r ib u to s  F e d e r a i s  ( e s p e c i f i c a r )

C .2 . T r ib u to s  E s ta d u a i s  ( e s p e c i f i c a r )

C .3 . T r ib u to s  M u n ic ip a i s  ( e s p e c i f i c a r )

Total

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por 
empregado)

Valor
(RS)

A M ó d u lo  1 - C o m p o s iç ã o  d a  R e m u n e r a ç ã o

B M ó d u lo  2  - E n c a r g o s  e  B e n e f íc io s  A n u a is ,  M e n s a i s  e  D iá r io s

C M ó d u lo  3 - P ro v i s ã o  p a r a  R e s c is ã o

D M ó d u lo  4 - C u s to  d e  R e p o s iç ã o  d o  P r o f is s io n a l  A u s e n te

E M ó d u lo  5 - I n s u m o s  D iv e r s o s

Subtotal (A + B +C+ D+E)

F M ó d u lo  6 -  C u s to s  I n d i r e to s ,  T r ib u to s  e  L u c r o

Valor Total por Empregado
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ANEXO IV

(MODELO PARA O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO)
“PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA”

Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico SRP n° 12/2021-EME, d e__d e_______
de 2021, apresento nossa proposta de preço que faz a em presa___________________ ,
inscrita no CNPJ n2 ________________, Inscrição estadual n2 ______________ ,
estabelecida à _________________, ba irro_______ , cidade_______- (Estado). CEP n2
________, para a execução dos serviços, objeto do referido processo licitatório, conforme
abaixo especificado:

ITEM DISCRIMINAÇÃO
'

UN QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO
R$

PREÇO
TOTAL

R$

XX xxxxxxxxxx XX xxxx

(em
algarismos 
de acordo 
com o último 
lance)

(em algarismos 
de acordo com 
o último lance)

Preço total da proposta R$_______________ (________________)
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo para a entrega dos serviços será de acordo com o Edital e Termo de Referência 
(Anexo I), contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho.
Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e 
encargos sociais.
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
Banco:_______  Agência:______  Conta Corrente da empresa:________
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME:___________________________________
CARGO/FUNÇÃO:____________________________
PROFISSÃO:________________________________
CPF:_____________________________________
NR DA RG:______________ EXPEDIDA POR____________________
ESTADO CIVIL:___________

Local e data

Diretor ou representante legal - Identidade 
Nome legível
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ABS Transportes e Turismo Ltda  

Sede: Rua Dr. Tavares Correia Nº 77, Imbiribeira, Recife/PE – CEP: 51200-130. 

E-Mail: abstturismo@hotmail.com Fone/Fax: (81)3339-7016. 

Recife 29, de novembro de 2021. 

Ao 

Ministério da Economia 

Secretaria Executiva 

Secretaria de Gestão Corporativa 

Gerência Regional de Administração na Paraíba 

Gestão de Recursos Logísticos  

Setor de Licitações 
 

Pregão Eletrônico nº 04/2021 

Processo Administrativo nº 10467.100473/2021-15 

 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada prestação de serviços 

continuados de LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, por meio de contrato por demanda, para 

atender às necessidades eventuais da GRA-PB e dos órgãos por ela atendidos, no 

transporte de servidores federais, visando atender às necessidades da Gerência Regional 

de Administração do Ministério da Economia na Paraíba (GRA/PB) e de órgãos 

atendidos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento:  

Grupo 01 

Item Descrição Qtde 

Estimada de 

Diária 

 

 

01 

SEDAN OU PERUA (COM motorista): Locação de veículo passeio sedan ou 

perua com até 2 anos de uso, motor flex 1.0 turbo/1.5 aspirado ou superior, ar-

condicionado, direção hidráulica/elétrica, mínimo de 2 airbags, freios ABS, 

capacidade de 5 passageiros, quilometragem livre e seguro. Tipo: serviço 

(Código 25089, ND/SUBITEM 33.90.33/03) 

 

 

96 

 

 

 

02 

 

SEDAN OU PERUA (SEM motorista): Locação de veículo de passeio sedan 

ou perua com até 2 anos de uso, motor flex 1.0 turbo/1.5 aspirado ou superior, 

ar-condicionado, direção hidráulica/elétrica, mínimo de 2 airbags, freios ABS, 

capacidade de 5 passageiros, quilometragem livre e seguro. Tipo: serviço 

(Código 4014, ND/SUBITEM 33.90.33/03) 

 

 

142 

 

 

3 

PICAPE 4X4 (COM motorista): Locação de veículo de passeio picape com até 

2 anos de uso, motor diesel, tração 4x4, cabine dupla, capota marítima, ar-

condicionado, direção hidráulica/elétrica, mínimo de 2 airbags, freios ABS, 

capacidade de 5 passageiros, quilometragem livre e seguro. Tipo: serviço 

(Código 25089, ND/SUBITEM 33.90.33/03) 

 

 

51 

 

 

4 

 

PICAPE 4X4 (SEM motorista): Locação de veículo de passeio picape com até 

2 anos de uso, motor diesel, tração 4x4, cabine dupla, capota marítima, ar-

condicionado, direção hidráulica/elétrica, mínimo de 2 airbags, freios ABS, 

capacidade de 5 passageiro, quilometragem livre e seguro. Tipo: serviço 

(Código 4014, ND/SUBITEM 33.90.33/03) 

 

 

231 
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ABS Transportes e Turismo Ltda  

Sede: Rua Dr. Tavares Correia Nº 77, Imbiribeira, Recife/PE – CEP: 51200-130. 

E-Mail: abstturismo@hotmail.com Fone/Fax: (81)3339-7016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Global: R$ 204.031,50 (duzentos e quatro mil, trinta e um reais e cinquenta 

centavos). 

 

 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, conforme anexo deste 

Edital. 

 

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

 

            Declaramos, ainda: 

 

 Que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no edital e seus anexos, que 

concordamos com todas as normas, exigências, prazos e demais condições 

constantes no Edital da presente licitação; 
 

 Que conhecemos a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão fornecidos 

de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos; 

 

 Que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será 

devido, caso a nossa proposta não seja aceita pela GRA-PB; 

 

 Que estamos aptos a iniciar a execução dos serviços no 1º (primeiro) dia útil após a 

assinatura do instrumento contratual. 

 

 Declaramos que que tomamos conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

 Dados da empresa: ABS Transportes e Turismo Ltda. 

CNPJ: 02.355.633/0001-48 

End: Rua Dr. Tavares Correia nº 77, Imbiribeira, 

Recife/PE. CEP: 51.200-130.  

                                    Email: abstturismo@hotmail.com 

                                    Fone/Fax: 81 3339-7016 

Item Qtde 

estimada de 

Diárias 

Valor  

Unitário  

Da Diária R$ 

Valor  

Total Das Diárias 

R$ 

01 96 R$  490,00 R$ 47.040,00 

02 142 R$  262,50 R$ 37.275,00 

03 51 R$  532,90 R$ 27.177,90 

04 231 R$  400,60 R$ 92.538,60 

 520  R$ 204.031,50 
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ABS Transportes e Turismo Ltda  

Sede: Rua Dr. Tavares Correia Nº 77, Imbiribeira, Recife/PE – CEP: 51200-130. 

E-Mail: abstturismo@hotmail.com Fone/Fax: (81)3339-7016. 

 

 Dados do Responsável da empresa: Armindo Correia de Araújo 

 RG nº 1032716 SDS/PE 

                                                            CPF nº 167.318.404-91  

 Dados Bancários: Banco do Brasil nº 001 

                            Ag. 0007-8  C/C 15.100-9 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Execu va
Secretaria de Gestão Corpora va
Gerência Regional de Administração na Paraíba
Gestão de Recursos Logís cos
Licitação

TERMO DE REFERÊNCIA

(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA)

(Processo Administra vo nº 10467.100473/2021-15)

1. DO OBJETO

1.1. Contratação  de  pessoa  jurídica  especializada  prestação  de  serviços  con nuados  de
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, por meio de contrato por demanda, para atender às necessidades eventuais da
GRA-PB  e  dos  órgãos  por  ela  atendidos,  no  transporte  de  servidores  federais,  visando  atender  às
necessidades da Gerência Regional de Administração do Ministério da Economia na Paraíba (GRA/PB) e
de órgãos atendidos, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Grupo Item Tipo de serviço
Qde

anual
es mada

Unidade

1

1

SEDAN OU PERUA (COM
motorista): Locação de veículo de passeio

sedan ou perua com até 2 anos de uso,
motor flex 1.0 turbo/1.5 aspirado ou

superior, ar-condicionado, direção
hidráulica/elétrica, mínimo de 2 airbags,
freios ABS, capacidade de 5 passageiros.

Tipo: serviço (Código 25089, ND/SUBITEM
33.90.33/03)

96 Diárias

2

SEDAN OU PERUA (SEM
motorista): Locação de veículo de passeio

sedan ou perua com até 2 anos de uso,
motor flex 1.0 turbo/1.5 aspirado ou

superior, ar-condicionado, direção
hidráulica/elétrica, mínimo de 2 airbags,
freios ABS, capacidade de 5 passageiros.
Tipo: serviço (Código 4014, ND/SUBITEM

33.90.33/03)

142 Diárias

3

PICAPE 4X4 (COM motorista): Locação de
veículo de passeio picape com até 2 anos
de uso, motor diesel, tração 4x4, cabine

dupla, capota marí ma, ar-condicionado,
direção hidráulica/elétrica, mínimo de 2

airbags, freios ABS, capacidade de 5
passageiros. Tipo: serviço (Código 25089,

ND/SUBITEM 33.90.33/03)

51 Diárias
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4

PICAPE 4X4 (SEM motorista): Locação de
veículo de passeio picape com até 2 anos
de uso, motor diesel, tração 4x4, cabine

dupla, capota marí ma, ar-condicionado,
direção hidráulica/elétrica, mínimo de 2

airbags, freios ABS, capacidade de 5
passageiros. Tipo: serviço (Código 4014,

ND/SUBITEM 33.90.33/03)

231 Diárias

Total 520 Diárias

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de locação de veículos.

1.3. Os quan ta vos e respec vos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima,
sendo que a licitação será de 1 grupo único formado por 4 itens.

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global.

1.5. O prazo  de  vigência  do  contrato  é  de  12  (doze)  meses,  podendo  ser  prorrogado  por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no ar go 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A  Jus fica va  e  obje vo  da  contratação  encontram-se  pormenorizados  em  Tópico
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em Tópico específico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço comum, de caráter con nuado e sem fornecimento de mão de obra
em regime de dedicação exclusiva, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua
forma eletrônica.

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de
21 de setembro de 2018,  não se  cons tuindo em quaisquer das  a vidades,  previstas  no art.  3º  do
aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.3. A  prestação  dos  serviços  não  gera  vínculo  emprega cio  entre  os  empregados  da
Contratada e  a  Administração Contratante,  vedando-se  qualquer  relação entre  estes  que caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.1.1. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar deverá apresentar em sua
proposta  declaração  de  pleno  conhecimento  das  condições  necessárias  para  a  prestação  do
serviço, sendo que a vistoria para par cipação na licitação é opcional, conforme previsto neste
Termo.
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5.1.2. O serviço em questão possui natureza con nuada, considerando a definição do art.
15 da IN SEGES/MP nº 05/2017.

5.1.3. Devem ser adotados critérios e prá cas de sustentabilidade, aplicáveis ao po de
serviço contratado, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012.

5.1.4. Legislação prevista no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

a) Lei n° 9.660, de 1998 (Dispõe sobre a subs tuição gradual da frota oficial de
veículos e dá outras providências.)

b) Instrução  Norma va  SLTI/MPOG  n°  3,  de  15/05/2008  (Dispõe  sobre  a
classificação,  u lização,  especificação,  iden ficação,  aquisição  e  alienação  de
veículos oficiais e dá outras providências)

c) Resolução CONAMA n° 1, de 11/02/1993 (Dispõe sobre os limites máximos
de ruídos para veículos)

d) Resolução  CONAMA  n°  272,  de  14/09/2000  (Dispõe  sobre  os  limites
máximos de ruídos para veículos)

e) Resolução CONAMA 8/1993 (Complementa a Resolução no 18/86)

f) Resolução CONAMA 17/1995 (Dispõe sobre os  limites  máximos de ruído
para veículos de passageiros ou modificados.)

g) Resolução CONAMA 242/1998 (Dispõe sobre limites de emissão de material
par culado para veículo leve comercial e limite máximo de ruído emi do por
veículos com caracterís cas especiais para uso fora de estradas)

h) Resolução  CONAMA  n°  18,  de  06/05/1986  (Dispõe  sobre  a  criação  do
Programa  de  Controle  de  Poluição  do  Ar  por  veículos  Automotores  –
PROCONVE)

i) Resolução CONAMA nº 490, de 16 de novembro de 2018 (Estabelece a Fase
PROCONVE P8 de exigências do Programa)

j) Resolução CONAMA nº 492,  de  20  de dezembro de 2018 (Estabelece as
Fases PROCONVE L7 e PROCONVE L8 de exigências do Programa)

k) Resolução CONAMA n° 418, de 25/11/2009 (Dispõe sobre critérios para a
elaboração  de  Planos  de  Controle  de  Poluição  Veicular  -  PCPV  e  para  a
implantação de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso - I/M
pelos  órgãos  estaduais  e  municipais  de  meio  ambiente  e  determina  novos
limites de emissão e procedimentos para a avaliação do estado de manutenção
de veículos em uso)

l) Lei n° 10.295, de 2001 (Dispõe sobre a Polí ca Nacional de Conservação e
Uso Racional de Energia e dá outras providências.)

m) Decreto n° 9.864, de 2019 (Regulamenta a Lei nº 10.295, de 2001)

n) Decreto n° 4.508, de 2002 – art. 2°

o) Decreto nº 7.746, de 2012 (Regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993)

p) Instrução Norma va nº 2, de 2014 da SLTI/MPOG (Dispõe sobre regras para
a aquisição ou locação de máquinas e aparelhos consumidores de energia pela
Administração Pública Federal)

q) Portaria  INMETRO nº  377,  de  2011 (Aprova  a  revisão dos  Requisitos  de
Avaliação da  Conformidade para  Veículos  Leves  de  Passageiros  e  Comerciais
Leves).
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5.1.5. Determinações do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

5.1.5.1. Os  veículos  automotores  u lizados  na  prestação  dos  serviços
deverão u lizar  combus vel renovável (etanol,  gás natural  veicular,  biodiesel,
eletricidade,  etc.),  inclusive mediante tecnologia  “flex”,  nos termos da Lei  n°
9.660, de 1998, se disponível na localidade inicial de prestação dos serviços.

5.1.5.2. Os  veículos  automotores  u lizados  na  prestação  dos  serviços
deverão atender aos limites máximos de ruídos fixados nas CONAMA n° 1, de
11/02/1993, n. 08/1993, n. 17/1995, n° 272/2000 e n. 242/1998 e legislação
superveniente e correlata.

5.1.5.3. Os  veículos  automotores  u lizados  na  prestação  dos  serviços
deverão atender aos limites máximos de emissão de poluentes provenientes do
escapamento fixados no âmbito do Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores – PROCONVE, conforme Resoluções CONAMA n° 18, de
06/05/1986, Resolução CONAMA 490, de 16 de novembro de 2018 e Resolução
CONAMA 492,  de  20  de  dezembro  de  2018,  complementações  e  alterações
supervenientes.

5.1.5.4. Os  veículos  automotores  u lizados  na  prestação  dos  serviços
deverão  ser  subme dos  periodicamente  ao  Programa  de  Inspeção  e
Manutenção de Veículos em Uso – I/M vigente, man do pelo órgão estadual ou
municipal competente, sendo inspecionados e aprovados quanto aos níveis de
emissão  de  poluentes  e  ruído,  de  acordo  com  os  procedimentos  e  limites
estabelecidos  pelo  CONAMA  ou,  quando  couber,  pelo  órgão  responsável,
conforme  Resolução  CONAMA  n°  418,  de  25/11/2009,  complementações  e
alterações supervenientes.

5.1.5.5. O veículo a ser u lizado na execução dos serviços deverá possuir
a E queta da categoria A (mais eficiente) do Programa Brasileiro de E quetagem
Veicular (PBE Veicular) ou comprovada eficiência energé ca equivalente.

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Principais determinações do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

6.1.1. Os veículos leves adquiridos para compor frota oficial ou locados de terceiros para
uso oficial deverão u lizar combus veis renováveis.

6.1.2. Excluem-se de  tal  obrigatoriedade  os  veículos  componentes  da  frota  das  Forças
Armadas, os de representação dos tulares dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios e, conforme dispuser regulamento, aqueles des nados à prestação de serviços
públicos  em faixas  de  fronteira  e  localidades desprovidas  de abastecimento com combus veis
renováveis.

6.1.3. Deve-se respeitar os limites máximos de ruídos para veículos automotores nacionais
e importados, em aceleração e na condição parado.

6.2. Outras determinações do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

6.2.1. O Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE
tem o obje vo principal de reduzir os níveis de emissão de poluentes por veículos automotores,
visando ao atendimento de padrões de qualidade do ar, especialmente nos centros urbanos.

6.2.1.1. Estabelece  as  fases  do  PROCONVE  L8,  visando  estabelecer  novos
padrões  de  emissão  para  motores  veiculares  e  veículos  automotores  pesados,
nacionais e importados e fomentar adequação tecnológica e melhoria na qualidade
dos combus veis.
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6.2.1.2. Estabelece as fases do PROCONVE L7 e L8, visando estabelecer novos
padrões de emissão para motores veiculares e veículos automotores leves, nacionais e
importados  e  fomentar  adequação  tecnológica  e  melhoria  na  qualidade  dos
combus veis.

6.2.1.3. Os Planos de Controle de Poluição Veicular – PCPV, elaborados pelos
Estados  e  pelo  Distrito  Federal,  poderão  indicar  a  realização  de  um  Programa  de
Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso – I/M, para fins de controle da emissão de
poluentes e ruído.

6.2.2. Eficiência energé ca de veículos leves:

6.2.2.1. O Inmetro, em parceria com o Programa Nacional de Racionalização do
Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural  (Conpet),  criou um programa de
e quetagem para  veículos:  O  Programa Brasileiro  de  E quetagem Veicular.  O  PBE
Veicular é um programa de e quetagem de eficiência energé ca para veículos leves.
No PBE Veicular, a principal ferramenta de informação dos consumidores é a E queta
Nacional  de  Conservação de Energia.  Ela  classifica os  modelos  quanto à  eficiência
energé ca na categoria e mostra outras informações, como a autonomia em km por
litro de combus vel na cidade e na estrada, e a emissão de CO 2, que é um dos gases
responsáveis pelo efeito estufa.

6.2.2.2. A ideia aqui é orientar a Administração a adquirir veículos que tenham a
melhor eficiência energé ca, sem prejuízo relevante da compe vidade.

6.2.2.3. A E queta Nacional de Conservação de Energia serve de referência para
a descrição do padrão de eficiência que a Administração pretende que o veículo tenha.

6.2.2.4. Como não poderia deixar de ser, a compe vidade deve ser ponderada
com as vantagens da aquisição de veículos com maior eficiência energé ca.

6.2.2.5. Adotando-se o mesmo raciocínio da Instrução Norma va nº 2, de 2014
da  SLTI/MPOG  (Dispõe  sobre  regras  para  a  aquisição  ou  locação  de  máquinas  e
aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal),  é  possível
jus ficar a exigência de veículo que tenha a eficiência energé ca equivalente a um
veículo com a E queta da categoria A, que é a mais eficiente.

6.2.2.6. Quando  não  exis r,  no  período  de  aquisição,  um  mínimo  de  três
fornecedores  com  veículos  que  tenham  a  eficiência  energé ca  equivalente  a  um
veículo com a E queta da categoria A, devem ser admi dos veículos com eficiência
energé ca equivalente às duas classes  seguintes que possuam um mínimo de três
fornecedores com eficiência equivalente, admi da a complementação de números de
fornecedores de uma classe com a de outra.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A  empresa  contratada  deverá  promover  a  disponibilização  de  veículos,  com  ou  sem
motoristas, no regime de locação por diária, por demanda, unicamente nos momentos em que houver
solicitação específica e apenas durante o prazo necessário.

7.2. A  empresa  CONTRATADA  deverá  estar  apta  a  iniciar  a  execução  dos  serviços  no  1º
(primeiro) dia ú l seguinte ao da assinatura do instrumento contratual.

7.3. A locação dos veículos dar-se-á por diária, com quilometragem livre.

7.4. Os serviços de locações de veículos serão u lizados principalmente para deslocamentos
em  João  Pessoa  e  sua  Região  Metropolitana,  bem  como  em  viagens  no  Estado  da  Paraíba.
Eventualmente, poderão ser des nados para outros des nos.
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7.5. A solicitação de diárias será realizada pelo setor de apoio de cada órgão interessado, por
meio de Ordem de Serviço (OS).

7.6. Salvo disposto em contrário na solicitação (OS), o início da prestação dos serviços para a
quan dade total de veículos (com ou sem motoristas, conforme o caso) deve ocorrer simultaneamente.

7.7. A prestação dos serviços será considerada iniciada quando do recebimento do veículo no
edi cio sede do órgão interessado, atendidas as demais exigências deste Termo de Referência.

7.8. O tanque de combus vel deverá estar totalmente abastecido no início da locação, sendo
responsabilidade da CONTRATADA.

7.9. A  reposição  do  combus vel  ficará  a  cargo  da  CONTRATANTE,  devendo  o  veículo  ser
devolvido totalmente abastecido no término da locação.

7.10. O valor da diária deverá incluir  seguro total  contra danos materiais  e  sicos,  inclusive
terceiros, sem copar cipação da CONTRATANTE.

7.11. Licenciamento, manutenção preven va, lavagem e limpeza interna do veículo devem ser
realizados por conta da CONTRATADA e estar previstos na composição do valor do serviço.

7.12. A CONTRATADA deverá dispor de assistência técnica 24 horas em caso de pane ou sinistro,
com subs tuição do veículo no local da ocorrência por conta da CONTRATADA, sem ônus adicional para a
administração.

7.12.1. A subs tuição deverá ocorrer conforme o local da ocorrência e prazos a seguir:

Local da ocorrência Prazo

Região metropolitana de João Pessoa 2 horas

Até 200 km do órgão interessado 4 horas

Acima de 200 km do órgão interessado 6 horas

7.12.2. Fora  do  prazo  para  subs tuição,  os  servidores  poderão  prosseguir  com  o
deslocamento  e  a  CONTRATADA  deverá  arcar  com  os  custos  deste  translado.  O  serviço  será
reiniciado em local a ser combinado entre as partes. 

7.12.3. Dentro  do  prazo  para  subs tuição,  os  servidores  poderão  prosseguir  com  o
deslocamento e o órgão interessado deverá arcar com os custos deste translado. O serviço será
reiniciado em local a ser combinado entre as partes.

7.13. Cada  hora  excedente  da  diária  do  veículo  (com  ou  sem  motorista),  se  for  o  caso,
corresponderá a 1/12 (um doze avos) do valor da respec va diária. Ultrapassadas 12 horas excedentes,
deverá ser considerada iniciada uma nova diária, sem cobrança de hora excedente.

7.14. Quando da locação COM MOTORISTA:

7.14.1. O atendimento à solicitação deverá ocorrer nos prazos discriminados a seguir:

Quan dade de veículos

COM motoristas
Prazo de atendimento

1 a 3 2 dias
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Quan dade de veículos

COM motoristas
Prazo de atendimento

4 a 6 3 dias

Acima de 6 4 dias

7.14.2. As multas que forem registradas no período de locação serão de responsabilidade
total da CONTRATADA, sem ônus para o órgão interessado.

7.14.3. O motorista da CONTRATADA deverá:

a) Exercer profissionalmente a a vidade de motorista;

b) Portar aparelho celular;

c) Prestar  uma  carga  horária  de  até  10  (dez)  horas  de  serviço  por  diária
CONTRATADA, sendo-lhe garan dos intervalos de descanso conforme a lei;

d) Estar  trajando ves menta adequada (esporte  fino ou social)  e  crachá de
iden ficação;

e) Possuir categoria de habilitação exigida para cada po de veículo, sendo que
sua CNH deverá ter sido emi da há pelo menos 3 (três) anos em relação à data
de prestação do serviço.

f) Em nenhuma hipótese haverá ressarcimento de despesas do motorista, de
acordo com proibição expressa dos Acórdãos 2171/2005, 116/2006 e 669/2008
do  TCU.  Desta  forma,  despesas  com  alimentação,  hospedagem  etc.  devem
ocorrer por conta da CONTRATADA e estar previstos na composição do valor do
serviço.

7.15. Quando da locação SEM MOTORISTA:

7.15.1. O atendimento à solicitação deverá ocorrer nos prazos discriminados a seguir:

Quan dade de veículos

SEM motoristas
Prazo de atendimento

1 a 3 1 dia

4 a 6 2 dias

Acima de 6 3 dias

7.15.2. As multas que forem registradas no período de locação serão de responsabilidade
do órgão interessado e deverão ser quitadas pela CONTRATADA, que deverá remeter ao órgão
interessado cópia  do auto de infração e  comprovante  de pagamento  da  multa  para  o  devido
ressarcimento.

7.15.2.1. O  disposto  no  subitem  anterior  não  se  aplica  a  multas  relacionadas  ao
licenciamento  e  demais  exigências  legais  relacionadas  ao  veículo,  que  são  de
responsabilidade da CONTRATADA.

7.16. O objeto será recebido provisoriamente pelo órgão interessado em tempo necessário para
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ser realizada uma vistoria, a fim de verificar a sua conformidade com as especificações exigidas neste
Termo de Referência e na Ordem de Serviço (OS).

7.17. Na hipótese de ser verificada a impropriedade ou irregularidade de quaisquer itens do
objeto, este será rejeitado no todo ou em parte, se for o caso, pela CONTRATANTE, sendo a CONTRATADA
obrigada a proceder à subs tuição imediata do objeto.

7.18. Transcorrido o prazo do recebimento provisório e confirmadas as especificações técnicas
exigidas, o setor responsável receberá defini vamente o objeto, emi ndo documento comprobatório.

8. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

8.1. Os quan ta vos anuais es mados estão expostos na tabela abaixo:

Grupo Item Tipo de
serviço

Quan dade es mada de diárias (anual)

GRA-
PB

SPU-
PB

PFN-
PB

PSFN-
PB

CGU-
PB Total

1

1
SEDAN OU

PERUA (com
motorista)

06 - 60 - 30 96

2
SEDAN OU

PERUA (sem
motorista)

12 - 60 60 10 142

3
PICAPE 4X4

(com
motorista)

06 - - - 45 51

4
PICAPE 4X4

(sem
motorista)

06 150 60 - 15 231

Total 30 150 180 60 100 520

8.2. Os quan ta vos são es ma vos, não garan ndo faturamento, uma vez que os fatores que
compõem o custo são variáveis, em função da efe va quan dade de locações de cada item.

8.3. Os itens estão correlacionados, podendo haver a locação simultânea de vários veículos de
pos diferentes, com e sem motoristas fornecidos pela empresa.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  por  servidor  ou  comissão
especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
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autoridade competente para as providências cabíveis;

9.3. No ficar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades  constatadas  no  curso  da  execução  dos  serviços,  fixando  prazo  para  a  sua  correção,
cer ficando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar  à  Contratada  o  valor  resultante  da  prestação  do  serviço,  no  prazo  e  condições
estabelecidas neste Termo de Referência;

9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada,
no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.6. Não pra car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se  somente  aos  prepostos  ou  responsáveis  por  ela  indicados,  exceto  quando  o  objeto  da
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

9.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. promover  ou  aceitar  o  desvio  de  funções  dos  trabalhadores  da  Contratada,
mediante a u lização destes em a vidades dis ntas daquelas previstas no objeto da contratação e
em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar  os  trabalhadores  da  Contratada  como  colaboradores  eventuais  do
próprio órgão ou en dade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão
de diárias e passagens.

9.7. Fornecer  por  escrito  as  informações  necessárias  para  o  desenvolvimento dos  serviços
objeto do contrato;

9.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

9.9. Cien ficar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

9.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

9.11. Assegurar  que  o  ambiente  de  trabalho,  inclusive  seus  equipamentos  e  instalações,
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde
no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Executar  os  serviços  conforme  especificações  deste  Termo  de  Referência  e  de  sua
proposta,  com  a  alocação  dos  empregados  necessários  ao  perfeito  cumprimento  das  cláusulas
contratuais,  além  de  fornecer  e  u lizar  os  materiais  e  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios
necessários,  na  qualidade e quan dade mínimas especificadas neste Termo de Referência  e em sua
proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por
todo  e  qualquer  dano  causado  à  União  ou  à  en dade  federal,  devendo  ressarcir  imediatamente  a
Administração em sua integralidade,  ficando a  Contratante  autorizada a descontar  da garan a,  caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. U lizar  empregados  habilitados  e  com  conhecimentos  básicos  dos  serviços  a  serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
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10.5. Vedar a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do
ar go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

10.6. Quando  não  for  possível  a  verificação  da  regularidade  no  Sistema  de  Cadastro  de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os documentos relacionados aos
tributos incidentes sobre o objeto contratual, quer sejam: 1) prova de regularidade rela va à Seguridade
Social; 2) cer dão conjunta rela va aos tributos federais e à Dívida A va da União; 3) cer dões que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do
contratado; 4) Cer dão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas –
CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;     

10.7.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção,
Dissídio  Cole vo de Trabalho ou equivalentes  das  categorias  abrangidas  pelo  contrato,  por  todas as
obrigações  trabalhistas,  sociais,  previdenciárias,  tributárias  e  as  demais  previstas  em  legislação
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

10.8. Comunicar  ao  Fiscal  do  contrato,  no  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

10.9. Prestar  todo  esclarecimento  ou  informação  solicitada  pela  Contratante  ou  por  seus
prepostos,  garan ndo-lhes  o  acesso,  a  qualquer  tempo,  ao  local  dos  trabalhos,  bem  como  aos
documentos rela vos à execução do empreendimento.

10.10. Paralisar,  por  determinação  da  Contratante,  qualquer  a vidade  que  não  esteja  sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de
terceiros.

10.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

10.12. Promover  a  organização técnica  e  administra va  dos  serviços,  de  modo a  conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de
Referência, no prazo determinado.

10.13. Conduzir  os  trabalhos  com  estrita  observância  às  normas  da  legislação  per nente,
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas
melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

10.14. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos execu vos que fujam às especificações do memorial descri vo.

10.15. Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.16.  Manter  durante  toda  a  vigência  do contrato,  em compa bilidade  com as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei  para  pessoa  com  deficiência  ou  para  reabilitado  da  Previdência  Social,  bem  como  as  regras  de
acessibilidade  previstas  na  legislação,  quando  a  contratada  houver  se  beneficiado  da  preferência
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

10.18. Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do
contrato;

10.19. Arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no  dimensionamento  dos
quan ta vos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quan ta vo de vale transporte, devendo complementá-
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los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja sa sfatório para o atendimento do objeto da
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666, de 1993.

10.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança da Contratante;

10.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais,  equipamentos  e  utensílios  em  quan dade,  qualidade  e  tecnologia  adequadas,  com  a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

10.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VII – F da Instrução Norma va SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017:

10.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permi ndo à Contratante distribuir, alterar e u lizar os mesmos
sem limitações;

10.22.2. Os  direitos  autorais  da  solução,  do  projeto,  de  suas  especificações  técnicas,  da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do
contrato,  inclusive  aqueles  produzidos  por  terceiros  subcontratados,  ficando  proibida  a  sua
u lização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo
das sanções civis e penais cabíveis.

10.23. A Contratada deverá observar e cumprir a legislação ambiental, per nente ao objeto da
licitação, na u lização, no transporte e no descarte dos produtos u lizados na execução contratual.

10.24. Em atendimento às normas constantes na Instrução Norma va n.º 01/2010/SLTI/MPOG, a
Contratada deve observar os seguintes requisitos, no que couber: I - os bens sejam cons tuídos, no todo
ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR -15448-1 e 15448-2; II –
sejam observados os requisitos  ambientais  para  a obtenção de cer ficação do Ins tuto Nacional  de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor
impacto ambiental em relação aos seus similares; III – os bens sejam acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que u lize materiais recicláveis, de forma a garan r
a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e IV – os bens não contenham substâncias
perigosas em concentração acima da recomendada na dire va RoHS (Restric on of Certain Hazardous
Substances),  tais  como mercúrio  (Hg),  chumbo (Pb),  cromo hexavalente  (Cr(VI)),  cádmio (Cd),  bifenil
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

11. DA SUBCONTRATAÇÃO

11.1. Não será admi da a subcontratação do objeto licitatório.

12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original;  sejam man das  as  demais  cláusulas  e  condições do contrato;  não  haja  prejuízo  à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con nuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

13.1. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produ vidade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável
para que esta promova a adequação contratual à produ vidade efe vamente realizada, respeitando-se
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os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do ar go 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u lizado na execução dos serviços
deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos
mesmos,  de  acordo  com  o  estabelecido  neste  Termo  de  Referência,  informando  as  respec vas
quan dades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando  as  providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento  das  cláusulas  contratuais,  conforme  o
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.4. O descumprimento total  ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administra vas, previstas neste Termo de Referência e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos ar gos 77 e 87 da
Lei nº 8.666, de 1993.

13.5. As  a vidades de gestão e fiscalização da execução contratual  devem ser  realizadas de
forma preven va, ro neira e sistemá ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a dis nção dessas a vidades
e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à
Gestão do Contrato.

13.6. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto.

13.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA
a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução
do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

13.9. Em hipótese alguma, será admi do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

13.10. A CONTRATADA poderá apresentar jus fica va para a prestação do serviço com menor
nível  de  conformidade,  que  poderá  ser  aceita  pelo  fiscal  técnico,  desde  que  comprovada  a
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle
do prestador.

13.11. Na hipótese de comportamento con nuo de desconformidade da prestação do serviço em
relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo
com as regras previstas neste Termo de Referência.

13.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos
serviços.

13.13. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução
Norma va SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for per nente à contratação.

13.14. A  fiscalização de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui  nem reduz  a  responsabilidade da
CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

14. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

14.1. A avaliação da execução do objeto u lizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR),
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devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre
que a CONTRATADA:

a) não  produzir  os  resultados,  deixar  de  executar,  ou  não  executar  com a  qualidade
mínima exigida as a vidades contratadas; ou

b) deixar de u lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço,
ou u lizá-los com qualidade ou quan dade inferior à demandada.

14.1.1. A u lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos
para a avaliação da prestação dos serviços.

14.1.2. Deverá ser adotado o seguinte modelo de IMR para esta contratação:

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE
RESULTADO (IMR)

ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade
Garantir a qualidade dos
serviços fornecidos

Meta
100% dos serviços
adequados ao Termo de
Referência

Instrumento de
medição

Planilha de controle

Forma e
periodicidade de
acompanhamento

Fiscalização em cada
serviço, com elaboração de
relatório mensal

Mecanismo de
cálculo

O número de ocorrências
refletirá o percentual de
cumprimento da meta (%)
ou a glosa

Início
A partir do 2º mês de
prestação do serviço
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INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE
RESULTADO (IMR)

Faixas de ajuste do
pagamento

1. De 0 a 1 ocorrência =
100% da meta = pgto. de
100% da fatura;

2. De 2 a 3 ocorrências =
90% da meta = pgto. de
90% da fatura;

3. De 4 a 5 ocorrências =
80% da meta = pgto. de
80% da fatura.

4. Acima de 5 ocorrências
= 70% da meta = pgto. de
70% da fatura.

14.1.3. A u lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos
para a avaliação da prestação dos serviços.

14.2. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Norma va SEGES/MP nº 05, de 2017,
será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo
das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

a) não produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as a vidades contratadas, ou não as executou com a qualidade
mínima exigida;

c) deixou  de  u lizar  os  materiais  e  recursos  humanos  exigidos  para  a  execução  do
serviço, ou u lizou-os com qualidade ou quan dade inferior à demandada.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento defini vo dos serviços
do objeto contratual, nos termos abaixo.

15.2. No prazo de  até  5  (cinco)  dias  corridos  do adimplemento da parcela,  a  CONTRATADA
deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

15.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

15.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados,  por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
serviço,  com  a  finalidade  de  verificar  a  adequação  dos  serviços  e  constatar  e  relacionar  os
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

15.3.1.1. Para  efeito  de  recebimento  provisório,  ao  final  de  cada  período  de
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faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução
do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados  em  consonância  com  os  indicadores  previstos,  que  poderá  resultar  no
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato

15.3.1.2. A  Contratada  fica  obrigada  a  reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou
subs tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios,
defeitos  ou  incorreções  resultantes  da  execução  ou  materiais  empregados,  cabendo  à
fiscalização não atestar  a  úl ma e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

15.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão
de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

15.3.2. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par r do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

15.3.2.1. quando  a  fiscalização  for  exercida  por  um  único  servidor,  o  relatório
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na
execução  do  contrato,  em  relação  à  fiscalização  técnica  e  administra va  e  demais
documentos  que  julgar  necessários,  devendo  encaminhá-los  ao  gestor  do  contrato  para
recebimento defini vo.

15.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do úl mo.

16.3.2.2.1.       Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser
procedida  tempes vamente,  reputar-se-á  como  realizada,  consumando-se  o
recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

15.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a par r do recebimento provisório dos serviços, o
Gestor  do  Contrato  deverá  providenciar  o  recebimento  defini vo,  ato  que  concre za  o  ateste  da
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.4.1. Realizar  a  análise  dos  relatórios  e  de  toda  a  documentação  apresentada  pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa,
indicar as cláusulas contratuais per nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec vas
correções;

15.4.2. Emi r  Termo Circunstanciado para  efeito  de  recebimento  defini vo  dos  serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

15.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização,  com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR),  ou
instrumento subs tuto.

15.5. O  recebimento  provisório  ou  defini vo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das
garan as concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes  neste  Termo de Referência  e  na proposta,  devendo ser  corrigidos/refeitos
/subs tuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação
de penalidades.

16. DO PAGAMENTO
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16.1. A emissão da  Nota  Fiscal/Fatura  será  precedida  do  recebimento  defini vo  do serviço,
conforme este Termo de Referência.

16.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa para
que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

16.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, §
3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

16.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sí os eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no
art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.4.1. Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  do  fornecedor
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Norma va nº
3, de 26 de abril de 2018.

16.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período de prestação dos serviços;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

16.6. Havendo  erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura,  ou  circunstância  que  impeça  a
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

16.7. Será  considerada  data  do  pagamento  o  dia  em  que  constar  como  emi da  a  ordem
bancária para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

16.9. Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será
providenciada sua no ficação,  por escrito,  para que,  no prazo de 5 (cinco) dias úteis,  regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério da contratante.

16.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
os meios per nentes e necessários para garan r o recebimento de seus créditos. 

16.11. Persis ndo  a  irregularidade,  a  contratante  deverá  adotar  as  medidas  necessárias  à
rescisão contratual nos autos do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a
ampla defesa.

16.12. Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
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que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 

16.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por mo vo de economicidade,  segurança nacional  ou outro de interesse público de alta
relevância, devidamente jus ficado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

16.13. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para iden ficar possível suspensão temporária de par cipação em licitação, no
âmbito  do  órgão  ou en dade,  proibição  de  contratar  com o  Poder  Público,  bem como ocorrências
impedi vas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Norma va nº 3, de 26 de abril de
2018.

16.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável,
em especial a prevista no ar go 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. É vedado o pagamento, a qualquer tulo, por serviços prestados, à empresa privada que
tenha em seu quadro societário servidor público da a va do órgão contratante, caso previso na Lei de
Diretrizes Orçamentárias vigente.

16.16.   Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  Contratada  não  tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e
sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efe vo pagamento, em que os juros
de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês,  ou 6% (seis  por cento) ao ano,
mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

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

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado
da data limite para a apresentação das propostas.

17.2. Após  o  interregno  de  um ano,  e  independentemente  de  pedido  da  CONTRATADA,  os
preços  iniciais  serão  reajustados,  mediante  a  aplicação,  pela  CONTRATANTE,  do  índice  IPC-A  /IBGE,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na
seguinte fórmula (art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I – Iº) / Iº, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada
para entrega da proposta na licitação;

I = Índice rela vo ao mês do reajustamento;

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a
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par r dos efeitos financeiros do úl mo reajuste.

17.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará
à  CONTRATADA  a  importância  calculada  pela  úl ma  variação  conhecida,  liquidando  a  diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice defini vo.

17.5. Nas aferições finais, o índice u lizado para reajuste será, obrigatoriamente, o defini vo.

17.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser ex nto ou de qualquer forma
não possa mais ser u lizado, será adotado, em subs tuição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.

17.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice subs tuto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo adi vo.

17.8. O reajuste será realizado por apos lamento.

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO

18.1. Não haverá exigência de garan a contratual da execução, pelas razões abaixo jus ficadas:

18.1.1. A exigência de fornecimento de garan a sobre o valor total da contratação, ainda
que mínimo, seria obrigação de dispêndio financeiro para a empresa calculado sobre uma base
es ma va.

18.1.2. O risco em torno da contratação, assumido pela CONTRATADA, é superior aos riscos
impostos à própria Administração, haja vista, que a frota de veículos a ser disponibilizada é de
propriedade da CONTRATADA.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infração administra va nos termos da Lei nº 10.520,  de 2002, a CONTRATADA
que:

a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das
obrigações assumidas na contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:

i)   Advertência  por  escrito,  quando  do  não  cumprimento  de  quaisquer  das
obrigações contratuais  consideradas faltas  leves,  assim entendidas  aquelas  que não acarretam
prejuízos significa vos para o serviço contratado;

ii) Multa de:

(1)  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a
15  (quinze)  dias.  Após  o  décimo  quinto  dia  e  a  critério  da  Administração,  no  caso  de
execução com atraso,  poderá ocorrer  a  não-aceitação do objeto,  de  forma a  configurar,
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral
da avença;

(2)   0,1%  (um  décimo  por  cento)  até  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor
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adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no
subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

(3)  0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

(4)   0,2%  a  3,2%  por  dia  sobre  o  valor  mensal  do  contrato,  conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5)  0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentação da garan a (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o
máximo de 2% (dois por cento).  O atraso superior  a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

(6)  as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas
independentes entre si.

iii)   Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão,  en dade ou
unidade administra va pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

iv)   Sanção  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  órgãos  e  en dades  da
União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

v)   Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração
Pública, enquanto perdurarem os mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

19.3. A  Sanção  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  prevista  no  subitem  “iv”  também  é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administra va neste Termo de Referência.

19.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor
mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor
mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor
mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor
mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor
mensal do contrato
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Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permi r situação que crie a possibilidade de causar dano

sico, lesão corporal ou consequências letais, por
ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo mo vo de força maior

ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por
unidade de atendimento;

04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os
serviços contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização, por serviço e por dia; 02

5
Re rar funcionários ou encarregados do serviço durante
o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE,

por empregado e por dia;
03

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia; 01

7 Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02

8
Subs tuir empregado que se conduza de modo

inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço,
por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência

formalmente no ficada pelo órgão fiscalizador, por item
e por ocorrência;

03

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato; 01

11
Providenciar treinamento para seus funcionários
conforme previsto na relação de obrigações da

CONTRATADA
01

19.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III  e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
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19.6.1. tenham sofrido condenação defini va por pra car, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

19.6.2. tenham pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;

19.6.3. demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a  Administração  em
virtude de atos ilícitos pra cados.

19.7. A  aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo
administra vo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à  CONTRATADA,  observando-se  o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

19.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garan a, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida A va da União e cobrados judicialmente.

19.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 60
(sessenta)  dias,  a  contar  da  data  do  recebimento  da  comunicação  enviada  pela  autoridade
competente.

19.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou En dade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme ar go 419
do Código Civil.

19.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da  conduta  do  infrator,  o  caráter  educa vo  da  pena,  bem  como o  dano  causado  à  Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.

19.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prá ca de infração
administra va pificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública  nacional  ou  estrangeira,  cópias  do  processo  administra vo  necessárias  à  apuração  da
responsabilidade  da  empresa  deverão  ser  reme das  à  autoridade  competente,  com  despacho
fundamentado,  para  ciência  e  decisão  sobre  a  eventual  instauração  de  inves gação  preliminar  ou
Processo Administra vo de Responsabilização - PAR.

19.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administra vas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administra va.

19.13. O  processamento  do  PAR  não  interfere  no  seguimento  regular  dos  processos
administra vos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública
Federal resultantes de ato lesivo come do por pessoa jurídica, com ou sem a par cipação de agente
público.

19.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

20.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os  critérios  de  qualificação  econômico-financeira  a  serem  atendidos  pelo  fornecedor
estão previstos no edital.

20.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

20.3.1. Comprovação  de  ap dão  para  a  prestação  dos  serviços  em  caracterís cas,
quan dades  e  prazos  compa veis  com  o  objeto  desta  licitação,  ou  com  o  item  per nente,
mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou
privado.
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20.3.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão
dizer respeito a serviços executados com as seguintes caracterís cas mínimas:

a) Comprovação da experiência mínima de 12 (doze) meses prestação
dos  serviços,  sendo  aceito  o  somatório  de  atestados  de  períodos
diferentes,  não havendo obrigatoriedade de os 12 (doze)  meses serem
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n.
5/2017.

20.3.1.2. Os  atestados  deverão  referir-se  a  serviços  prestados  no  âmbito  de  sua
a vidade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

20.3.1.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou
se decorrido, pelo menos, um 1 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado para
ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de
2017. 

20.3.1.4. Poderá ser admi da, para fins de comprovação de quan ta vo mínimo do
serviço,  a  apresentação  de  diferentes  atestados  de  serviços  executados  de  forma
concomitante,  pois  essa  situação  se  equivale,  para  fins  de  comprovação  de  capacidade
técnico-operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

20.3.1.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legi midade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia
do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que
foram prestados  os  serviços,  consoante  o  disposto  no item 10.10 do Anexo VII-A  da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

20.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

20.4.1. Valor da proposta por item não superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
es mado por item;

20.4.2. Valor da proposta global não superior ao valor global es mado da contratação.

20.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

20.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

22.    ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

20.7. Os  valores  unitários  es mados  para  cada  item  foram  encontrados  com  fundamento
na Instrução Norma va Nº 65 de 07 de Julho de 2021. As fontes de pesquisa e os métodos matemá cos
aplicados para definição dos valores es mados encontram-se instruídos no processo.

20.8. O resultado da pesquisa encontra-se resumido na tabela abaixo:

Grupo Item Tipo de serviço
Qde es mada

de diárias
(anual)

Valor
unitário

es mado

Valor total
es mado

1 1
SEDAN OU

PERUA (com
motorista)

96 R$ 490,00 R$ 47.040,00
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Grupo Item Tipo de serviço
Qde es mada

de diárias
(anual)

Valor
unitário

es mado

Valor total
es mado

2
SEDAN OU

PERUA (sem
motorista)

142 R$ 262,55 R$ 37.282,10

3 PICAPE 4X4
(com motorista) 51 R$ 538,37 R$ 27.457,04

4 PICAPE 4X4
(sem motorista) 231 R$ 400,66 R$ 92.552,46

Total global es mado 520 - R$
204.331,60

20.9. Os  valores  são  es ma vos,  não garan ndo faturamento,  uma vez  que  os  fatores  que
compõem o custo são variáveis, em função da efe va quan dade de locações de cada item.

21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

21.1. As  declarações  de  disponibilidade  orçamentária  dos  órgãos  interessados  serão
oportunamente instruídas no processo.

João Pessoa, 25 de Outubro de 2021

Documento assinado eletronicamente

Darci Chaves Araújo Filho

Setor de Licitações

Ciência e aprovação.

Documento assinado eletronicamente

Katharyne Kelly Silva Sales

Responsável pela Área de Recursos Logís cos - Subs tuta

Anexos:

I – Estudo Técnico Preliminar (SEI 19600144).
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Documento assinado eletronicamente por Darci Chaves Araujo Filho, Analista Técnico-
Administra vo, em 25/10/2021, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Katharine Kelly Silva, Agente Administra vo, em
25/10/2021, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.economia.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 19409931 e o código CRC A102019D.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administra vos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Con nuos sem dedicação exclusiva de mão de obra

Atualização: junho/2021

Referência: Processo nº 10467.100473/2021-15. SEI nº 19409931
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EDITAL

SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS

PREGÃO ELETRÔNICO

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
PREGÃO N° 12/2021

(Processo Administrativo n.° 64535.047008/2021-17)

Torna-se público que o Estado-Maior Do Exército, por meio do Setor de Aquisição Licitação e 
Contratos - SALC, sediado no Bloco “A” do Quartel-General do Exército, Setor Militar Urbano, Brasília- 
DF, CEP: 70.630-901, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por grupo, sob a forma de execução indireta, 
no regime de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
Decreto n.° 10.024, de 20 de setembro de 2019 , do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do 
Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, das Instruções 
Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017, n° 03, de 26 de abril de 2018 e da Instrução 
Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 
de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências estabelecidas 
neste Edital.

Data da sessão: 03/02/2022 
Horário: 09:00
Local: Portal de Compras do Governo Federa l-www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1 .1 .0  objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 
de serviços de empresa prestadora de serviços de locação de veículos, incluindo mão de 
obra especializada (motoristas), na forma de diárias e Km rodado, em diferentes regiões 
do Brasil. Estes serviços são necessários para a recepção e transporte local de militares 
estrangeiros, adidos militares e outras autoridades diplomáticas ligadas às aditâncias 
militares, de acordo com o Plano de Visitas de Militares ao Exército Brasileiro -  (PVMEB), 
em regime de reciprocidade, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme tabela 
constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos 
grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os 
compõem.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

1.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais 
adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.
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3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. 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.

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

3.3. 0  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.

3.4. 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.

3.5. 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.

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

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores -  SICAF, conforme disposto no art. 9o da IN 
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 
forma da legislação vigente;

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

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9o da Lei n° 8.666, de 
1993;

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo 
de dissolução ou liquidação;

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.2.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário);

4.2.8 instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 
Normativa/SEGES n° 05/2017).

4.2.8.1 É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na 
forma dos arts. 5o a 7° da Lei 9.637/1998, desde que os serviços
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objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no 
contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização 
social (Acórdão n° 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante 
apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos 
constitutivos.

4.3 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão 
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das 
atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os 
serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se 
qualquer intermediação ou subcontratação.

4.3.1 Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas 
os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte 
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho 
de 2007.

4.3. Nos termos do art. 5o do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa 
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 
demanda ou contratação; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.3.1 Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 
companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 
afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF n° 13, art. 5o, inciso V, 
da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2o, inciso III, do Decreto n.° 
7.203, de 04 de junho de 2010);

4.4. Nos termos do art. 7o do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na 
execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.

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

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

4.6.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.6.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.6.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.6.5 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 7o, XXXIII, da Constituição;

4.6.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

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

4.6.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
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da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 
às sanções previstas em lei e neste Edital.

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 n° 123, de 2006.

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

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

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

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

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

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

6.1.1 valor unitário do item;

6.1.2 Descrição do objeto, contendo as informações similares â especificação do 
Termo de Referência

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 na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de 
Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
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6.3.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos 
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 
§1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2 Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 
superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 
pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos 
serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, se 
necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com 
base na alínea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 
63, §2° da IN SEGES/MP n.5/2017.

6.4. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em 
caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas 
as orientações a seguir:

6.4.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante 
toda a execução contratual;

6.4.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 
unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, 
quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais 
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da 
empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou 
à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do 
previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de 
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 
qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua 
substituição.

6.8. 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.

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

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

6.10.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 
dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo 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

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços não contínuos
Atualização: Julho/2020

Proposta vencedora - Ministério da Economia (1054979)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 415



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, ilegalidades, ou não apresentem as especificações 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 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro.
7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

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 ou percentual de desconto superior 
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.9 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública.

7.10 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente.

7.12 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.13 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15 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.
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7.16 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.

7.17 O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 
seus anexos.

7.18 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.19 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.20 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto.

7.22 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior.

7.23 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta.

7.24 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.
7.24.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

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

7.24.1.1 prestados por empresas brasileiras;
7.24.1.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País;
7.24.1.3 prestados 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.

7.25 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas ou os lances empatados.

7.26 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.
7.26.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes.
7.26.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
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7.27 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.° 10.024/2019.

8.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser realizada com o auxílio da Planilha 
de Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final, 
conforme anexo deste Edital.

8.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente 
via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos 
valores readequados ao lance vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação 
do lance vencedor.

8.4 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de 
Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não 
contrariem exigências legais.

8.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In 
SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.5.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.5.2 contenha vício insanável ou ilegalidade;
8.5.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
8.5.4 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- 

TCU- Plenário), percentual de desconto inferior ao mínimo exigido ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível;

8.5.4.1 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 
suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a 
proposta de preços ou menor lance que:

8.5.4.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, 
apresente preços global ou unitários 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.

8.5.4.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam 
inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo 
obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 
coletivas de trabalho vigentes.

8.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3o do artigo 43 
da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP 
N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.7 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços 
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela
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análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória 
a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.8 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.
8.8.1 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

8.9 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta.

8.9.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no Chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.9.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as 
planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

8.10 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.11 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de 
Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e 
também quanto aos salários das categorias envolvidas na contratação;

8.12 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 
A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja 
majoração do preço.

8.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas;

8.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 
esse regime.

8.13 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no 
objeto.

8.14 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

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

8.16 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 
LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.17 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
descumprim ento 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:

a) SICAF;
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransDarencia.aov.br/ceis):
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos 
- CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas “b”, "c" e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa 
Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

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

9.1.2.1 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.

9.1.2.1.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.1.2 0  licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação

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

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

9.2 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, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o 
disposto na Instrução Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP n° 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;

9.2.2 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.

9.2.3 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, 
§3°, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3 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 02 (horas), sob 
pena de inabilitação.
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9.4 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.

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

9.6 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.

9.6.1 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.

9.7 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:

9.8 Habilitação jurídica:

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

9.8.2 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;

9.8.3 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;

9.8.4 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;

9.8.5 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;

9.8.6 decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País;

9.8.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva.

9.9 Regularidade fiscal e trabalhista:

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

9.9.2 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 n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serviços não contínuos
Atualização: Julho/2020

Proposta vencedora - Ministério da Economia (1054979)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 421

http://www.portaldoempreendedor.gov.br


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

9.9.4 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 n° 5.452, de 1o de maio de 1943;

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

9.9.6 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

9.9.7 caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 
na forma da lei;

9.9.8 Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar 
n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 
documentação de regularidade fiscal e trabalhista 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, §1° do Decreto n° 8.538, de 2015.

9.10 Qualificação Econômico-Financeira:

9.10.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.11 Qualificação Técnica:

9.11.1 Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 
pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado.

9.11.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados 
deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes 
características mínimas:

9.11.1.1.1 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito 
de sua atividade econômica principal ou secundária 
especificadas no contrato social vigente;

9.11.1.1.2 Deverá haver a comprovação da experiência mínima de um ano 
na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório de 
atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade 
de ser ininterrupto, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MPDG n. 5/2017.

9.11.1.1.3 Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo 
mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de 
serviços executados de forma concomitante, pois essa situação 
se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico- 
operacional, a uma única contratação, nos termos do item 10.9 
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.
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9.11.1.1.4 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que 
deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local 
em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no 
item 10.10 do Anexo VII-Ada IN SEGES/MP n. 5/2017.

9.12 Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação 
complementar:

9.12.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e 
a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 
respeitado o disposto nos arts. 4o, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6o da Lei n. 
5.764 de 1971;

9.12.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual -  DRSCI, para 
cada um dos cooperados indicados;

9.12.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 
necessários à prestação do serviço;

9.12.4 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

9.12.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 
cooperados que executarão o contrato; e

9.12.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 
cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembléia que o 
aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da 
assembléia; d) editais de convocação das três últimas assembléias gerais 
extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o 
contrato em assembléias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão 
que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

9.12.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 
da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria 
não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.13 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 nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e 
(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 
exercício.

9.14 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.

9.14.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 
de habilitação.

9.15 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e 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.
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9.16 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 microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização.

9.17 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.

9.18 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.

9.19 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.20 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.

9.20.1 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.

9.21 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 de 02 
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1 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.

10.1.2 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada 
ao lance vencedor,

10.1.3 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento.

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.

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

10.3. 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 n° 8.666/93).
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10.3.1 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.

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. 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. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal 
e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá 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:

12.1.1 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.

12.1.2 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, §1° da LC n°
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123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 
da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhara sessão 
reaberta.

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

12.2.2 A convocação feita por e-mail 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 GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 10 (dez) dias, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de 
seu recebimento.

13.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

13.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 
condições.

13.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 
sequência da classificação do certame;
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16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo 
para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 
(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 10 (dez) 
dias, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 
por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 
ali estabelecida as disposições da Lei n° 8.666, de 1993;

16.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 
anexos;

16.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 
nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos 
do art. 6o, III, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

16.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao 
seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

16.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a 
esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
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17. DO REAJUSTE EM SENTIDO GERAL

17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência.

20. DO PAGAMENTO

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 
a este Edital.

20.1.1 É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este 
Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a 
este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que:

21.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

21.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
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21.1.3 apresentar documentação falsa;

21.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.6 não mantiver a proposta;

21.1.7 cometer fraude fiscal;

21.1.8 comportar-se de modo inidôneo;

21.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso 
assumido injustificadamente.

21.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances.

21.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções:

21.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

21.4.2 Multa de 2% (por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante;

21.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

21.4.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 
pelos prejuízos causados;

21.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1o de agosto de 2013, como ato 
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização -  PAR.

21.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 
12.846, de 1o de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

21.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 
ou sem a participação de agente público.
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21.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

21.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 
Lei n° 9.784, de 1999.

21.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 
de Referência.

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado 
do certame em relação ao licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 
individual apresentada durante a fase competitiva.

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a 
ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto 
n° 7.892/213.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
sg4.2.eme@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada para a Seção de Aquisições e 
Contratos (SALC) do Estado-Maior do Exército (EME), no endereço Quartel-General do Exército, 
Bloco A, térreo, Setor Militar Urbano, CEP 70630-901, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 
17:00 horas de segunda a quinta-feira e de 8 às 12 horas nas sextas-feiras.

23.3. 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

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

23.5. 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 via internet, no endereço indicado no Edital.
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23.6. 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.

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame.

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

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

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

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

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

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

24.6. 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.

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

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

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público.

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

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Quartel General 
do Exército, Bloco A, térreo, Setor Militar Urbano, CEP 70630-901, nos dias úteis, horário das 
09:00 às 16:30 horas de segunda a quinta-feira e de 08:00 às 11:30 horas nas sextas-feiras, 
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 
franqueada aos interessados.

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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24.12.1 ANEXO I - Termo de Referência;

24.12.2 ANEXO II -  Minuta de Ata de Registro de Preços;

24.12.3 ANEXO III -  Planilha de Custos e Formação de Preços;

24.12.4 ANEXO IV - Modelo da Proposta;

Brasília - DF, 12 de janeiro de 2022.
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
Sistema de Registro de Preços

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
PREGÃO N° 12/2021

(Processo Administrativo n.° 64535.047008/2021-17)

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de locação de veículos, incluindo mão 
de obra especializada (motoristas), na forma de diárias e Km rodado, em diferentes regiões do 
Brasil. Estes serviços são necessários para a recepção e transporte local de militares estrangeiros, 
adidos militares e outras autoridades diplomáticas ligadas às aditâncias militares, de acordo com 
o Plano de Visitas de Militares ao Exército Brasileiro -  (PVMEB), em regime de reciprocidade, 
conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento inclusive as 
encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes.

Locação de veículos (diárias c/ 200 km franquia)

Principais Cidades para locação (origem) dos itens:
Região Norte (MANAUS -  AM )
Região Sudeste (RIO DE JANEIRO -  RJ, SÃO PAULO E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -  SP) 
Região Centro-Oeste (BRASÍLIA -  DF, GOIÂNIA -  GO, CAMPO GRANDE E DOURADOS- 

MS)
Região Sul (FOZ DO IGUAÇU -  PR / PORTO ALEGRE, SANTA MARIA E GRAMADO -  

RS)

Grupo Item DESCRIÇÃO UN QTD
VALOR

UNIT.
M ÁXIM O

VALOR
TO TAL

1

1

Veículo m odelo econôm ico:
Serviço de Locação de Veículo novo, se seminovo deverá 
ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor igual ou superior a 1.4, trio elétrico, 
ar-condicionado, sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco) passageiros e com 
todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. COM M O TO RISTA

Km
Rodado

40000 5,23 209.333,33

2

Veículo m odelo econôm ico:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 02 (dois) 
anos de uso, tipo sedan, com 04 (quatro) portas, motor igual 
ou superior a 1.4, trio elétrico, ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD), direção hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN. Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. COM MOTO RISTA

DIÁRIA 100 543,33 54.333,33

2 3

Veículo m odelo econôm ico:
Serviço de Locação de Veículo novo, se seminovo deverá 
ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor igual ou superior a 1.4, trio elétrico, 
ar-condicionado, sonorização (AM/FM/CD), direção

Km
Rodado 40000 4,57 182.666,67
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hidráulica, capacidade para 05 (cinco) passageiros e com 
todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. SEM  M O TO RISTA

4

Veículo m odelo econôm ico:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 02 (dois) 
anos de uso, tipo sedan, com 04 (quatro) portas, motor igua 
ou superior a 1.4, trio elétrico, ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD), direção hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN. Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. SEM MOTO RISTA

DIÁRIA 100 376,67 37.666,67

3

5

Veículo Executivo:
Serviço de Locação de Veículo novo, se seminovo deverá 
ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor igual ou superior a 2.0, trio elétrico, 
ar-condicionado, sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco) passageiros e com 
todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. COM M O TO RISTA

Km
Rodado 40000 5,63 225.333,33

6

V eícu lo  Executivo:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 02 (dois) 
anos de uso, tipo sedan, com 04 (quatro) portas, motor igual 
ou superior a 2.0, trio elétrico, ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD), direção hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN. Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. COM MOTO RISTA

DIÁRIA 100 709,33 70.933,33

4

7

Veícu lo  Executivo:
Serviço de Locação de Veículo novo, se seminovo deverá 
ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor igual ou superior a 2.0, trio elétrico, 
ar-condicionado, sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco) passageiros e com 
todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. SEM M O TO RISTA

Km
Rodado

40000 4,34 173.733,33

8

Veícu lo  Executivo:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 02 (dois) 
anos de uso, tipo sedan, com 04 (quatro) portas, motor igual 
ou superior a 2.0, trio elétrico, ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD), direção hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN. Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. SEM M O TO RISTA

DIÁRIA 100 700,00 70.000,00

Locação de veículos blindados (diárias c/ 200 km franquia)
Principais Cidades para locação (origem) dos itens:
Região Sudeste (RIO DE JANEIRO -  RJ, SÃO PAULO E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -  SP)

Grupo Item
DESCRIÇÃO

UN QTD
VALOR

UNIT.
MÁXIMO

VALOR
TOTAL

5 9

Veículo Executivo com blindagem  de nível lll-A:
Serviço de Locação de Veículo novo, se seminovo deverá 
ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor 2.0 ou acima, trio elétrico, ar- 
condicionado, sonorização (AM/FM/CD), direção hidráulica, 
capacidade para 05 (cinco) passageiros e com todos os

Km
Rodado 12000 5,73 68.800,00
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acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. SEM M O TO RISTA

10

Veículo Executivo com blindagem  de nível lll-A:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 02 (dois) 
anos de uso, tipo sedan, com 04 (quatro) portas, motor 2.0 
ou acima, trio elétrico, ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD), direção hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN. Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. SEM M O TO RISTA

DIÁRIA 30 1.173,33 35.200,00

6

11

Veículo Executivo com blindagem  de nível lll-A:
Serviço de Locação de Veículo novo, se seminovo deverá 
ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor 2.0 ou acima, trio elétrico, ar- 
condicionado, sonorização (AM/FM/CD), direção hidráulica, 
capacidade para 05 (cinco) passageiros e com todos os 
acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. COM M O TO RISTA

Km
Rodado 12000 6,40 76.800,00

12

Veículo  Executivo com blindagem  de nível lll-A:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 02 (dois) 
anos de uso, tipo sedan, com 04 (quatro) portas, motor 2.0 
ou acima, trio elétrico, ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD), direção hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN. Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. COM MOTO RISTA

DIÁRIA 30 1.886,67 56.600,00

Locacão de VAN EXECUTIVA. MICRO ÔNIBUS E ÔNIBUS EXECUTIVO.

Principais Cidades para locação (origem) dos itens:
Região Norte (MANAUS -  AM )
Região Sudeste (RIO DE JANEIRO -  RJ, SÃO PAULO E SÃO JOSÉ DOS CAMPOS -  SP) 
Região Centro-Oeste (BRASÍLIA -  DF, GOIÂNIA -  GO, CAMPO GRANDE E DOURADOS- MS) 
Região Sul (FOZ DO IGUAÇU -  PR / PORTO ALEGRE, SANTA MARIA E GRAMADO -  RS)

jru p o Item
DESCRIÇÃO

UN QTD
VALOR

UNIT.
MÁXIMO

VALOR
TOTAL

07 13

Veículo de transporte de passageiros (TIPO VAN  
EXECUTIVA):
Serviço de Locação de Veículo de transporte de passageiros 
(TIPO VAN EXECUTIVA), Veículo novo, se seminovo deverá 
ter, no máximo, 03 (três) anos de uso, com configuração para 
transporte entre 14 e 20 passageiros, para deslocamentos 
municipais, intermunicipais e interestaduais, equipado com 
cortinas, vidros escurecidos, assentos individuais reclináveis, 
ar-condicionado, som ambiente e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. Combustível por conta 
da contratada. COM M O TO RISTA

Km
Rodado

40000 7,97 318.800,00
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14

Veículo de transporte de passageiros (TIPO VAN  
EXECUTIVA):
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 03 (três) 

anos de uso, com configuração para transporte entre 14 e 20  
passageiros, para deslocamentos municipais, intermunicipais 
e interestaduais, equipado com cortinas, vidros escurecidos, 
assentos individuais reclináveis, ar-condicionado, som 
ambiente e com todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN. Com 200 km de franquia. Combustível por conta 
da contratada. COM M O TO RISTA

DIÁRIA 100 1.220,00 122.000,00

08

15

k

Veículo de transporte de passageiros (M ICRO - ÔNIBUS): 
Serviço de Locação de Veículo  de transporte de 
passageiros (M ICRO - Ô N IB U S),Veículo novo, se seminovo 
deverá ter, no máximo, 03 (três) anos de uso, com 
configuração para transporte entre 20 e 25 passageiros, para 
deslocamentos municipais, intermunicipais e interestaduais, 
equipado com cortinas, vidros escurecidos, assentos 
individuais reclináveis, ar-condicionado, som ambiente, 
sistema de TV/DVD e com todos os acessórios obrigatórios 
exigidos pelo CONTRAN. Combustível por conta da 
contratada. COM M O TO RISTA

Km
Rodado 40000 9,25 370.000,00

16

Veícu lo  de transporte de passageiros (M ICRO - ÔNIBUS):
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 03 (três) 

anos de uso, com configuração para transporte entre 20 e 25 
passageiros, para deslocamentos municipais, intermunicipais 
e interestaduais, equipado com cortinas, vidros escurecidos, 
assentos individuais reclináveis, ar-condicionado, som 
ambiente, sistema de TV/DVD e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. Com 200 km de 
franquia. Combustível por conta da contratada. COM  
M O TO RISTA

DIÁRIA 100 1.709,33 170.933,33

M

09

17

k

Veículo  transporte de passageiros e bagagens (ÔNIBUS): 
Serviço de Locação ÔNIBUS EXECUTIVO S para 
transporte de passageiros, Veículo novo ou seminovo com 
no máximo 03 (três) anos de uso, configuração para transporte 
de 39 a 46 passageiros, para deslocamentos municipais, 
intermunicipais e interestaduais, equipado com: ar- 
condicionado, som ambiente, sistema TV/DVD, toalete, 
frigobar, com assentos individuais reclináveis, cortinas, vidros 
escurecidos e com todos os acessórios obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN. Combustível por conta da contratada. COM  
M O TO RISTA

Km
Rodado

40000 12,14 485.600,00

18

Veículo  transporte de passageiros e bagagens (ÔNIBUS):
Veículo novo ou seminovo com no máximo 03 (três) anos de 
uso, configuração para transporte de 39 a 46 passageiros, 
para deslocamentos municipais, intermunicipais e 
interestaduais, equipado com: ar-condicionado, som 
ambiente, sistema TV/DVD, toalete, frigobar, com assentos 
individuais reclináveis, cortinas, vidros escurecidos e com 
todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Com 200 km de franquia. Combustível por conta da 
contratada. COM M O TO RISTA

DIÁRIA 100 2.826,67 282.666,67

• Valor total: R$ 3.011.400,00

1.1.1. A formação de grupos de itens faz-se necessária pela necessidade de que, 
em algumas ocasiões os veículos contratados, devem ficar à disposição do contratante nas 
localidades que os mesmos pernoitarão.

1.1.2. Modelo da descrição da solução:

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Não Continuados
Atualização Junho/2021

Proposta vencedora - Ministério da Economia (1054979)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 436



11 . 2 . 1. Os serviços serão utilizados para o transporte de pessoal pelos 
períodos de 24 horas (diária).

1.1.2.2. O valor relativo à diária de locação dos veículos será utilizada em 
quatro ocasiões:

1.1.2.3. OCASIÃO 1 - deslocamentos de passageiros com percursos
atendendo a cidade de Origem e cidades próximas COM ATÉ 200 KM rodados 
contados da origem -  ida e volta SEM PERNOITE (DIÁRIA).

1.1.2.4. OCASIÃO 2 - deslocamentos de passageiros com percursos
atendendo a cidade de Origem e cidades próximas COM ATÉ 200 KM rodados 
contados da origem- ida e volta COM PERNOITE (DIÁRIA);

1.1.2.5. OCASIÃO 3 - deslocamentos de passageiros com percursos
atendendo a cidade de Origem e cidades próximas COM MAIS DE 200 KM rodados 
contados da origem - ida e volta SEM PERNOITE(QUILOMETRAGEM); e

1.1.2.6. OCASIÃO 4 - deslocamentos de passageiros com percursos
atendendo a cidade de Origem e cidades próximas COM MAIS DE 200KM rodados 
contados da origem - ida e volta COM PERNOITE (DIÁRIA +QUILOMETRAGEM).

1.1,3 Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgãos e 
entidades participantes:

Grupo Item DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Unidade
de

Medida

EME CMB 11
GAAE

Qtd
Total

Valor
Unitário

Valor Total

>

1

V eículo  m odelo econôm ico:
Serviço de Locação de Veículo novo, se 
seminovo deverá ter, no máximo, 02 
(dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor igual ou superior a 
1.4, trio elétrico, ar-condicionado, 
sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. 
COM MOTORISTA

Km
Rodado

40000 40000 - 80000 5,23 418.400,00

2

Veícu lo  m odelo econôm ico:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no 
máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo 
sedan, com 04 (quatro) portas, motor 
igual ou superior a 1.4, trio elétrico, ar- 
condicionado, sonorização (AM/FM/CD), 
direção hidráulica, capacidade para 05 
(cinco) passageiros e com todos os 
acessórios obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN. Com 200 km de franquia. 
Combustível por conta da contratada. 
COM MOTORISTA

DIÁRIA 100 20 - 120 543,33 65.199,60

2 3

V eículo  m odelo econôm ico:
Serviço de Locação de Veículo novo, se 
seminovo deverá ter, no máximo, 02 
(dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor igual ou superior a 
1.4, trio elétrico, ar-condicionado,

Km
Rodado 40000 15000 - 55000 4,57 251.350,00
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sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. 
SEM M O TO RISTA

4

Veículo m odelo econôm ico:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no 
máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo 
sedan, com 04 (quatro) portas, motor 
igual ou superior a 1.4, trio elétrico, ar- 
condicionado, sonorização (AM/FM/CD), 
direção hidráulica, capacidade para 05 
(cinco) passageiros e com todos os 
acessórios obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN. Com 200 km de franquia. 
Combustível por conta da contratada. 
SEM M O TO RISTA

DIÁRIA 100 20 - 120 376,67 45.200,00

3

5

Veículo Executivo:
Serviço de Locação de Veículo novo, se 
seminovo deverá ter, no máximo, 02 
(dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor igual ou superior a 
2.0, trio elétrico, ar-condicionado, 
sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. 
COM M O TO RISTA

Km
Rodado

40000 15000 - 55000 5,63 309.650,00

n 6

Veículo Executivo:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no 
máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo 
sedan, com 04 (quatro) portas, motor 
igual ou superior a 2.0, trio elétrico, ar- 
condicionado, sonorização (AM/FM/CD), 
direção hidráulica, capacidade para 05 
(cinco) passageiros e com todos os 
acessórios obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN. Com 200 km de franquia. 
Combustível por conta da contratada. 
COM M O TO RISTA

DIÁRIA 100 20 - 120 709,33 85.119,60

4
7

Veículo  Executivo:
Serviço de Locação de Veículo novo, se 
seminovo deverá ter, no máximo, 02 
(dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor igual ou superior a 
2.0, trio elétrico, ar-condicionado, 
sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. 
SEM  M O TO RISTA

Km
Rodado 40000 15000 - 55000 4,34 238.700,00

8 Veículo  Executivo:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no

DIÁRIA 100 20 - 120 700,00 84.000,00
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máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo 
sedan, com 04 (quatro) portas, motor 
igual ou superior a 2.0, trio elétrico, ar- 
condicionado, sonorização (AM/FM/CD), 
direção hidráulica, capacidade para 05 
(cinco) passageiros e com todos os 
acessórios obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN. Com 200 km de franquia. 
Combustível por conta da contratada. 
SEM M O TO RISTA

5

9

V eículo  Executivo com blindagem  de 
nível lll-A:
Serviço de Locação de Veículo novo, se 
seminovo deverá ter, no máximo, 02 
(dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor 2.0 ou acima, trio 
elétrico, ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD), direção hidráulica, 
capacidade para 05 (cinco) passageiros e 
com todos os acessórios obrigatórios 
exigidos pelo CONTRAN. Combustível 
por conta da contratada. SEM  
M O TO RISTA

Km
Rodado

12000 12000 - 24000 5,73 137.520,00

10

Veículo  Executivo com blindagem  de 
nível lll-A:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no 
máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo 
sedan, com 04 (quatro) portas, motor 2.0 
ou acima, trio elétrico, ar-condicionado, 
sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco) 
passageiros e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.
Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. SEM MOTO RISTA

DIÁRIA 30 30 - 60 1.173,33 70.399,80

6

11

Veícu lo  Executivo com blindagem  de 
nível lll-A:
Serviço de Locação de Veículo novo, se 
seminovo deverá ter, no máximo, 02 
(dois) anos de uso, tipo sedan, com 04 
(quatro) portas, motor 2.0 ou acima, trio 
elétrico, ar-condicionado, sonorização 
(AM/FM/CD), direção hidráulica, 
capacidade para 05 (cinco) passageiros e 
com todos os acessórios obrigatórios 
exigidos pelo CONTRAN. Combustível 
por conta da contratada. COM  
M O TO RISTA

Km
Rodado 12000 12000 - 24000 6,40 153.600,00

12

Veícu lo  Executivo com blindagem  de 
nível lll-A:
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no 
máximo, 02 (dois) anos de uso, tipo 
sedan, com 04 (quatro) portas, motor 2.0 
ou acima, trio elétrico, ar-condicionado, 
sonorização (AM/FM/CD), direção 
hidráulica, capacidade para 05 (cinco)

DIÁRIA 30 30 - 60 1.886,67 113.200,20
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passageiros e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.
Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. COM MOTO RISTA

13

Veículo  de transporte de passageiros  
(TIPO VAN EXECUTIVA):
Serviço de Locação de Veículo de 
transporte de passageiros (TIPO VAN 
EXECUTIVA), Veículo novo, se seminovo 
deverá ter, no máximo, 03 (três) anos de 
uso, com configuração para transporte 
entre 14 e 20 passageiros, para 
deslocamentos municipais, 
intermunicipais e interestaduais, equipado 
com cortinas, vidros escurecidos, 
assentos individuais reclináveis, ar- 
condicionado, som ambiente e com todos 
os acessórios obrigatórios exigidos pelo 
CONTRAN. Combustível por conta da 
contratada. COM M O TO RISTA

Km
Rodado 40000 15000 400 55400 7,97 441.538,00

14

Veículo  de transporte de passageiros  
(TIPO VAN EXECUTIVA):
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no 
máximo, 03 (três) anos de uso, com 
configuração para transporte entre 14 e 
20 passageiros, para deslocamentos 
municipais, intermunicipais e 
interestaduais, equipado com cortinas, 
vidros escurecidos, assentos individuais 
reclináveis, ar-condicionado, som 
ambiente e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.
Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. COM M O TO RISTA

DIÁRIA 100 20 2 122 1.220,00 148.840,00

•

8

15

Veículo  de transporte de passageiros  
(M ICRO - ÔNIBUS):
Serviço de Locação de Veículo de 
transporte de passageiros (M IC RO 
Ô NIBUS),Veículo novo, se seminovo 
deverá ter, no máximo, 03 (três) anos de 
uso, com configuração para transporte 
entre 20 e 25 passageiros, para 
deslocamentos municipais, 
intermunicipais e interestaduais, equipado 
com cortinas, vidros escurecidos, 
assentos individuais reclináveis, ar- 
condicionado, som ambiente, sistema de 
TV/DVD e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada. 
COM M O TO RISTA

Km
Rodado

40000 15000 400 55400 9,25 512.450,00

16

Veículo  de transporte de passageiros  
(M IC R O -Ô N IB U S ):
Veículo novo, se seminovo deverá ter, no 
máximo, 03 (três) anos de uso, com 
configuração para transporte entre 20 e

DIÁRIA 100 20 2 122 1.709,33 208.538,26
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25 passageiros, para deslocamentos 
municipais, intermunicipais e 
interestaduais, equipado com cortinas, 
vidros escurecidos, assentos individuais 
reclináveis, ar-condicionado, som 
ambiente, sistema de TV/DVD e com 
todos os acessórios obrigatórios exigidos 
pelo CONTRAN. Com 200 km de 
franquia. Combustível por conta da 
contratada. COM M O TO RISTA

9

|

17

Veículo  transporte de passageiros e 
bagagens (ÔNIBUS):
Serviço de Locação ÔNIBUS  
EXECUTIVO S para transporte de 
passageiros, Veículo novo ou seminovo 
com no máximo 03 (três) anos de uso, 
configuração para transporte de 39 a 46 
passageiros, para deslocamentos 
municipais, intermunicipais e 
interestaduais, equipado com: ar- 
condicionado, som ambiente, sistema 
TV/DVD, toalete, frigobar, com assentos 
individuais reclináveis, cortinas, vidros 
escurecidos e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN. 
Combustível por conta da contratada.
COM M O TO RISTA

Km
Rodado 40000 15000 400 55400 12,14 672.556,00

18

Veículo  transporte de passageiros e 
bagagens (Ô NIBUS):
Veículo novo ou seminovo com no 
máximo 03 (três) anos de uso, 
configuração para transporte de 39 a 46 
passageiros, para deslocamentos 
municipais, intermunicipais e 
interestaduais, equipado com: ar- 
condicionado, som ambiente, sistema 
TV/DVD, toalete, frigobar, com assentos 
individuais reclináveis, cortinas, vidros 
escurecidos e com todos os acessórios 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN.
Com 200 km de franquia. Combustível por 
conta da contratada. COM M O TO RISTA

DIÁRIA 100 20 2 122 2.826,67 344.853,74

Valor Total: R$4.301.115,20

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de locação de veículos.

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por preço dos grupos 
de itens.

1.5. O contrato terá vigência pelo período de 12 meses, não podendo ser prorrogado.
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

21. A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico 
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico 
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de serviço comum, não continuado, a ser contratado mediante licitação, na 
modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

5.1.1 Por se tratar de serviço não continuado, a vigência da Ata será de 12 meses não podendo 
ser prorrogada.

5.1.2. Para atender a demanda levantada é necessária a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço, não continuado incluindo mão de obra especializada (motorista).

5.1.3. A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) estar em condições de atender às locações 
concomitantes, demandadas em datas simultâneas, para a mesma ou diversas regiões, seja para um 
ou mais veículos.

5.1.4. Garantir a entrega do veículo solicitado, conforme consignado em sua proposta, o 
mantendo sempre em excelente estado de limpeza e conservação, observando especialmente as 
seguintes condições:

5.1.4.1. Os veículos econômico, intermediário, executivo e VAN, deverão ter no máximo 02 
(dois) anos de uso, além de possuir todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN.

5.1.4.2. Os veículos micro-ônibus e ônibus, deverão ter no máximo 02 (dois) ano de uso, 
além de possuir todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN.

5.1.4.3. Os veículos com blindagem de nível lll-A, deverão ter no máximo 02 (anos) ano de 
uso, além de possuir todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN, e ainda deverão atender as 
determinações contidas na Portaria Nr 013-DLog, de 19 de agosto de 2002 (Normas reguladoras dos 
procedimentos para a blindagem de veículos e demais atividades relacionadas com veículos blindados 
-  NORBUND).

5.1.4.4. Manter os veículos segurados com cobertura de danos físicos e materiais que 
ocorram aos passageiros e terceiros, em consequência de acidente envolvendo o veículo locado, 
considerando-se como passageiros todos os que estiverem sendo transportados, inclusive o motorista, 
isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade jurídica ou financeira na ocorrência de 
qualquer acidente. Apresentar apólice ao responsável pelo veículo locado.

5.1.4.5. Ter cobertura total em casos de colisão, incêndio, roubo, furto (inclusive de 
acessórios do veículo) e perda total do veículo locado, sendo obrigatória à apresentação do Boletim de 
Ocorrência Policial nos casos de acidentes que envolvam terceiros, furto ou roubo do veículo e seus 
acessórios.

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da União
Termo de Referência - Modelo para Pregão Eletrônico: Serviços Não Continuados
Atualização Junho/2021

Proposta vencedora - Ministério da Economia (1054979)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 442



5.1.5. Substituir o veículo locado, em casos de furto ou roubo, defeito ou necessidade de 
manutenção, por outro em perfeitas condições de uso em até 24 (vinte e quatro) horas.

5.1.6. Arcar com todas as despesas decorrentes de defeitos e/ou manutenção, remoção do 
veículo, serviços de chaveiro ou outras causas de sua responsabilidade.

5.1.7. Manter a documentação dos veículos e dos motoristas empregados na locação, 
atualizados nos órgãos fiscalizadores e reguladores de trânsito, arcando com as despesas relativas à 
circulação dos veículos em todo território nacional.

5.1.8. Todas as responsabilidades de tráfego dos veículos com motorista (tais como multas, 
pedágios, impostos, estacionamentos, taxas, etc) deverão correr por conta da licitante vencedora.

5.1.9. Todas as despesas de locomoção dos veículos e dos motoristas deverão correr por conta 
da licitante vencedora.

5.1.10. As despesas de hospedagem e de alimentação dos motoristas, quando necessário, 
deverão correr por conta da licitante vencedora.

5.1.11. Manter as condições dos veículos de acordo com as normas do Conselho Nacional de 
Trânsito -  CONTRAN, e estando habilitados para a prestação dos serviços regulares, conforme normas 
expedidas pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).

5.1.12. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticadas por seus empregados, quando relacionada à realização dos serviços;

5.1.13 Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços, e responder em qualquer 
caso por eventual dano ou prejuízo que possa causar a terceiros;

5.1.14. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 
e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

5.1.15. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, veicular publicidade ou qualquer outra 
informação inclusa nos serviços adquiridos, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

5.1.16. Receber as solicitações das reservas de veículos, pela CONTRATANTE, via fax ou 
email, para a cidade, roteiro, categoria dos veículos pretendidos, no prazo mínimo de 10 (dez) dias corridos 
de antecedência do check-in.

5.1.17. Enviarem até 72 horas após a solicitação da CONTRATANTE, uma proposta contendo, 
no mínimo três opções de veículos nas condições estabelecidas. Após esta oferta, no prazo de até 48 
horas, o CONTRATANTE definirá o veículo escolhido, remetendo as informações da escolha para a 
Contratada.

5.1.18. Após a definição dos veículos, terá 24 horas para remeter os comprovantes das 
reservas ao CONTRATANTE.

5.1.19. Em casos excepcionais poderá o CONTRATANTE solicitar reservas em prazo inferior 
a 10 (dez) dias, desde que justificada pela CONTRATANTE.

5.1.20. Cumprir os prazos estipulados, mantendo os cronogramas atualizados e informando a 
CONTRATANTE.

5.1.21. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto 
neste edital, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço 
e demissão de empregados, que não terão em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o 
Estado-Maior do Exército sendo, de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as despesas com 
todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais.

5.1.22. Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com reservas de veículos 
e quaisquer outras logísticas e ou administrativas que possam surgir.

5.1.23. Manter os veículos locados abastecidos, sendo o combustível por conta da contratada.

5.1.24. A Contratada deverá indicar o nome de pelo menos um funcionário, com telefone para 
contato, responsável pelo atendimento das demandas ocorridas dentro ou fora do horário comercial, em 
regime de plantão, antes e durante a execução do serviço para o caso de não atendimento de alguma 
condição ou cláusula contratual e possíveis esclarecimentos.
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5.1.25. Os motoristas da Contratada deverão estar providos de numerário suficiente para arcar 
com eventuais despesas pessoais, estacionamento, pedágio, diária, alimentação, bem como manutenção 
do veículo e combustível.

5.1.26. Em caso de avaria de qualquer natureza, pane mecânica/elétrica, acidente de trânsito 
ou fatos supervenientes durante a execução dos serviços, a Contratada deverá substituir o veículo 
avariado/acidentado por veículo do mesmo tipo ou efetuar os devidos reparos no menor tempo possível.

5.1.27. Assumir todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos em lei, bem 
como todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, 
quando forem vítimas seus empregados, tendo em vista que nenhum empregado manterá vínculo 
empregatício com o CONTRATANTE.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que tem pleno 
conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como requisito para 
celebração do contrato.

6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou 
obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

7.1.1. Os serviços poderão ser solicitados, pela CONTRATANTE, com até 10 DIAS de 
antecedência e serão efetivados por meio de requisição de veículos, emitida pelo Estado-Maior do 
Exército, especificando o roteiro e outros dados necessários. A licitante vencedora terá que disponibilizar 
o veículo no horário e local estipulado, devidamente abastecido (tanque cheio).

7.1.2. A licitante vencedora deverá prestar o serviço em todas as cidades citadas no Item 1 ao 
presente Edital.

7.1.3. Os veículos deverão ser apresentados em perfeitas condições de uso, devidamente 
limpos e de acordo com as especificações do objeto, mediante solicitação do Estado-Maior do Exército, 
fornecendo todos os dados necessários, podendo ser acionados, junto à(s) licitante(s) vencedora(s), com 
até 24 horas de antecedência.

7.1.4. Os veículos serão utilizados, em sua maioria, em trajetos nas capitais, podendo também 
ser realizadas viagens para as cidades do interior. Os trajetos serão fornecidos juntamente com a 
solicitação do veículo pelo Estado-Maior do Exército.

7.1.5. Os veículos deverão manter as características exigidas no Item 1 do presente Termo de
Referência.

7.1.6. Para veículos executivos, ônibus, micro-ônibus e Vans, as anotações diárias de controle 
dos veículos ficarão sob responsabilidade do motorista do veículo, devendo constar, no mínimo, a 
quilometragem inicial e final, quilometragem total diária percorrida, o horário de início e de encerramento 
da prestação dos serviços, bem como a obtenção do atesto dos servidores e/ou colaboradores do Estado- 
Maior do Exército devidam ente identificados na solicitação inicial.

7.1.7. A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) indicar o nome de pelo menos um funcionário 
(com o número de telefone para contato), responsável pelo atendimento das demandas ocorridas dentro 
ou fora do horário comercial (regime de plantão, antes e durante a execução do serviço) para o caso de 
não atendimento de alguma condição ou cláusula contratual e possíveis esclarecimentos.
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7.1.8. Os motoristas da CONTRATADA, deverão estar providos de numerário suficiente para 
arcar com eventuais despesas pessoais, estacionamento, pedágio, diária, alimentação, bem como 
manutenção do veículo e combustível.

7.1.9. A(s) licitante(s) vencedora(s) emitirá(ão) fatura(s) com base nos relatórios de utilização 
de veículos, cujas cópias deverão estar anexadas.

7.1.10. Para fins de ressarcimento, apenas poderão ser registradas as horas extras 
eventualmente cumpridas a estrito serviço do Estado-Maior do Exército, não se incluindo aquelas 
necessárias para o deslocamento entre a garagem da empresa contratada até o local onde deverá estar 
disponível o veículo, ou outros serviços prestados a esta, ainda que decorrente desta contratação.

7.1.11. Em caso de avaria de qualquer natureza, pane mecânica/elétrica, acidente de trânsito 
ou fatos supervenientes durante a execução dos serviços, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) 
substituir o veículo avariado/acidentado por veículo do mesmo tipo ou efetuar os devidos reparos no menor 
tempo possível. Deverá, ainda, justificar a avaria de forma técnica.

7.1.12. O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo 
com os termos deste Edital e seus anexos.

7.1.13. A execução ou fornecimento do serviço de que trata esta licitação deverá obedecer às 
especificações constantes deste Edital e seus anexos.

7.1.14. Não serão aceitas quaisquer alegações da licitante vencedora, com referência a 
desconhecimento sobre as especificações dos objetos licitados.

7.1.15. Caso a licitante vencedora não entregue os bens adjudicados no prazo estipulado, será 
anulada a Nota de Empenho e aplicadas as sanções previstas na legislação.

7.1.16. Caso não ocorra convocação para retirada da Nota de Empenho, até o prazo de validade da 
Ata, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

7.1.17. Estabelece-se como fator de cobrança a diária com a quilometragem de franquia de 200 km.

7.1.18. Os veículos a serem empregados nos serviços de locação deverão seguir os parâmetros 
mínimos a seguir estabelecidos:

7.1.18.1. Estar em perfeitas condições de conservação e funcionamento;

7.1.18.2. Serem novos, e se seminovos deverão ter, no máximo 2 (dois) anos de uso, e no caso 
de micro-ônibus e ônibus 2 (dois) anos de uso conforme especificado para cada tipo de veículo;

7.1.18.3. Estar abastecidos e limpos interna e externamente;

7.1.18.4. Estar com toda documentação em perfeita ordem e validade;

7.1.18.5. O estado dos pneus, motorização e itens de segurança deverão obedecerás normas 
do CONTRAN;

7.1.18.6. Possuir caixa de ferramentas de pequenos reparos, no caso de ocorrências eventuais;

7.1.18.7. Estar com o seguro obrigatório e documentação em dia;

7.1.19. Qualquer veículo que tenha necessidade de ser recolhido para conserto e/ou manutenção 
deverá ser substituído imediatamente por veículo similar no prazo de 2 (duas) horas. Qualquer prazo além 
deste deverá ser acordado com o fiscal de contrato e usuário do veículo; e

7.1.20. A CONTRATANTE receberá o veículo com o tanque cheio e entregará em condições 
compatíveis com o gasto de combustível da franquia da diária e a quilometragem por quilômetro rodado 
contratadas.

7.1.21. Os motoristas da(s) licitante(s) vencedora(s) deverão apresentar os seguintes pré-requisitos:
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7.1.22. Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, na categoria “B”, de acordo com as disposições 
do Código Nacional de Trânsito e o tipo de veículo a ser conduzido;

7.1.23. Experiência profissional de, no mínimo, 02 (dois) anos na condução de veículos com pelo 
menos 05 (cinco) marchas;

7.1.24. Atestado de bons antecedentes, apresentando-o sempre que solicitado pela 
CONTRATANTE;

7.1.25. Nível de escolaridade equivalente ao ensino fundamental, no mínimo;

7.1.26. Registro na empresa Contratada, de acordo com a CLT e demais exigências trabalhistas;

7.1.27. Declaração de bom conhecimento das vias urbanas das Capitais;

7.1.28. Documentação dentro do prazo de validade (carteira de habilitação);

7.1.29. Nada consta de Carteira Nacional de Habilitação -  CNH; e

7.1.30. Deverão estar sempre munidos de meio de comunicação (telefone celular).

7.1.31. Durante a realização dos serviços, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) manter seus 
mpregados uniformizados, portando crachás, visando sua imediata identificação, bem como em perfeitas

condições de apresentação e asseio. Serão vedados o uso de bermudas, calções, camisetas, chinelos e 
outros vestuários que possam vir a comprometer a imagem da CONTRATANTE. Dependendo do tipo de 
locação, o Estado-Maior do Exército poderá solicitar, em prazo hábil, que o motorista apresente-se de 
terno e gravata.

7.1.32. Os funcionários da(s) licitante(s) vencedora(s) deverão tratar com urbanidade todos os 
passageiros e demais colaboradores que participarem dos transportes.

7.1.33. É terminantemente proibido aos motoristas, o uso de cigarros, charutos e cachimbos 
no automóvel, bem como ingerir bebidas alcoólicas, ou transportá-las, quando em serviço.

7.1.34. As empresas que cotarem os veículos blindados deverão atender as determinações 
contidas na Portaria Nr 013-DLog, de 19 de agosto de 2002 (Normas reguladoras dos 
procedimentos para a blindagem de veículos e demais atividades relacionadas com veículos 
blindados -  NORBLIND).

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições 
estabelecidas neste Termo de Referência;

8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da 
contratada, no que couber, em conform idade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 
5/2017.

8.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
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8.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o 
objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e 
apoio ao usuário;

8.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

8.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

8.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 
concessão de diárias e passagens.

8.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato;

8.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção 
das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

8.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 
beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3o, § 5o, da Lei n° 8.666, de 1993.

8.11. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, 
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e 
saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela 
designado.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em 
sua proposta;

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como 
por todo e qualquer dano causado à União ou à entidade federal, devendo ressarcir imediatamente 
a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, 
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos 
danos sofridos;

9.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

9.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos 
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores -  SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela
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fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta 
relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade 
perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 
Regularidade do FGTS -  CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -  CNDT, conforme 
alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo 
contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 
Contratante;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 
documentos relativos à execução do empreendimento.

9.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 
de terceiros.

9.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

9.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo 
de Referência, no prazo determinado.

9.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços 
e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

9.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras 
de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da 
preferência estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

9.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato;

9.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros 
e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo 
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 
do § 1o do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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9.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 
as normas de segurança da Contratante;

9.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 
os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com 
a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

9.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e 
“b”, do Anexo VII -  F da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

9.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 
inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser 
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, 
permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem 
limitações;

9.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações 
técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais 
produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por 
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista 
autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das 
sanções civis e penais cabíveis.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite mínimo e máximo de 15.% 
e 85% (por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

10.1.1 São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação:
10.1.2 Apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização 
previsto no § 1o do art. 4o do Decreto n° 8.538, de 2015;
10.1.3 Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento 
centralizado e pela qualidade da subcontratação;
10.1.4 Substituira subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da 
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, 
notificando o órgão ou entidade CONTRATANTE, sob pena de rescisão, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará 
responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

10.1.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
Contratada pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização, pela compatibilidade, 
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação, cabendo-lhe realizar a 
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a 
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto 
da subcontratação; e

10.1.6. Não será aplicável a exigência de subcontratação quando a licitante for qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.2. A subcontratação depende de autorização prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe 
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 
execução do objeto.
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10.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 
atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

10.4. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
nos termos do art. 7o do Decreto n° 8.538, de 2015, no percentuais mínimo de 15% e máximo de 
85%, atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

10.4.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão 
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas, com a 
descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;

10.4.2. No momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a 
documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 
subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1o do art. 
4o do Decreto n° 8.538, de 2015;

10.4.3. A empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo 
de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente 
subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade CONTRATANTE, sob pena 
de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, 
hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada;

10.4.4. A exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

10.4.4.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

10.4.4.2. Consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de 
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993: e

10.4.4.3. Consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de 
pequeno porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.

10.4.5. Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto 
quando estiver vinculado à prestação de serviços acessórios; e

10.4.6. Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão 
destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

11. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato.

12. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

12.1. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no 
§ 1o do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação
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detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as 
respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, 
conforme o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência 
e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 
77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de 
forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de 
fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a 
distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho 
de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

12.6. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto.

12.7. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 
de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 
CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.8. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos 
serviços realizada.

12.9. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

12.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 
excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 
controle do prestador.

12.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 
em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à 
CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referência.

12.12. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade 
da prestação dos serviços.

12.13. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da 
Instrução Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.

12.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

13. D O  R E C E B IM E N T O  E A C E IT A Ç Ã O  D O  O B J E T O

13.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 
serviços, nos termos abaixo.
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13.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá 
entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual;

13.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de 
fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

13.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços 
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, 
acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a 
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

13.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das 
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 
em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato

13.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

13.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e 
Instruções exigíveis.

13.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos 
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização 
deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas 
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

13.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca 
das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica 
e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

13.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 
entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser 
feito, com a entrega do último.

13.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o 
parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar- 
se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório 
no dia do esgotamento do prazo.

13.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, 
o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

13.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação 
apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a 
liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
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pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 
correções;

13.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações 
apresentadas; e

13.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o 
valor exato dimensionado pela fiscalização.

13.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, 
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 
disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

13.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, 
sem prejuízo da aplicação de penalidades.

14. DO PAGAMENTO

14.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 
conforme este Termo de Referência

14.2. Quando houver glosa parcial dos serviços, a contratante deverá comunicar a empresa 
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

14.3. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

14.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não 
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, 
deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data 
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei n° 
8.666, de 1993.

14.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do 
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do 
art. 31 da Instrução Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

14.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

14.5.1. o prazo de validade;

14.5.2. a data da emissão;

14.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

14.5.4. o periodo de prestação dos serviços;

14.5.5. o valor a pagar; e

14.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
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14.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

14.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento.

14.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 
a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

14.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, a critério da contratante.

14.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação 
em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa 
n° 3, de 26 de abril de 2018.

14.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 
quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos.

14.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa.

14.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto 
ao SICAF.

14.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança 
nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

14.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo 
XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

14.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada 
que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 
fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

14.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, 
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:
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 compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
( 6 /  100 ) 1 = 0,00016438

I = (TX) I = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

15. REAJUSTE

15.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano
contado da data limite para a apresentação das propostas.

16. GARANTIA DA EXECUÇÃO

16.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo 
justificadas:

20.1.1. Por se tratar de uma eventual contratação pelo Sistema de Registro de Preços 
(SRP), com validade de 12 meses.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:

a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das 
obrigações assumidas na contratação;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) fraudar na execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

17.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar
à CONTRATADA as seguintes sanções:

i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 
prejuízos significativos para o serviço contratado;

ii) Multa de:

(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 
(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da avença;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 
acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de inexecução total da obrigação assumida;
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(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado 
o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará 
a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si.

iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 
de até dois anos;

iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

17.3. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é 
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de 
Referência.

17.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados.

17.5. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com 
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU
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1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar 
dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, 

por ocorrência;
05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia 
e por unidade de atendimento;

04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os 
serviços contratados, por empregado e por dia; 03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela 
fiscalização, por serviço e por dia; 02

5
Retirar funcionários ou encarregados do serviço 
durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por empregado e por dia;
03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 
pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por 

dia;
01

7 Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02

8
Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 
serviço, por funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 
não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 
fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os 
prepostos previstos no edital/contrato; 01

11
Providenciar treinamento para seus funcionários 
conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA
01

17.6. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
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17.6.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

17.6.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 
licitação;

17.6.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

17.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando- 
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 
1999.

17.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 
a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

17.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 
enviada pela autoridade competente.

17.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil.

17.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

17.11. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1o de agosto de 2013, como ato lesivo 
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias 
à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, 
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

17.12. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, 
de 1o de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

17.13. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 
participação de agente público.

17.14. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

18.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais 
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

18.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor 
estão previstos no edital.

18.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

18.3.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
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licitação, ou com o item pertinente, mediante a apresentação de atestado(s) 
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

18.3.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados 
deverão dizer respeito a serviços executados com as seguintes 
características mínimas:

18.3.1.1.1. Deverá haver a comprovação da experiência mínima 
de 1 ano na prestação dos serviços, sendo aceito o somatório 
de atestados de períodos diferentes, não havendo 
obrigatoriedade de ser ininterrupto, conforme item 10.7.1 do 
Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

18.3.1.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato 
social vigente;

18.3.1.3. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do 
contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, 
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017.

18.3.1.4. Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo 
do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados 
de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de 
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 
5/2017.

18.3.1.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 
dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados 
os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN 
SEGES/MP n. 5/2017.

18.4 Os critérios de aceitabilidade de preços serão:
18.4.1 Valor Global: R$ 4.301.115,20 (quatro milhões, trezentos e um mil, cento e quinze reais 

e vinte centavos).

18.4.2 Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.

18.5 O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

18.6 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.

19. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

19.1 O custo estimado da contratação é de R$ 4.301.115,20 (quatro milhões, trezentos e um
mil, cento e quinze reais e vinte centavos).
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20. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

20.1. A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do 
contrato ou instrumento equivalente.

Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022.

Francisco TARCÍSIO Damasceno Filho - Cel
Responsável pela Comissão de Planejamento
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ANEXO II

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 12-2021

O ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, com sede no Bloco “A” do Quartel-General do Exército, 
Setor Militar Urbano, Brasília-DF, CEP: 70.630-901, na cidade de Brasília, inscrito no CNPJ/MF 
sob o n° 00.394.452/0336-13, neste ato representado pelo Tenente Coronel Jorge Amaro da 
Silveira Neto, Ordenador de Despesas do Estado-Maior do Exército, nomeado através do 
Boletim Interno n° 178/EME, de 24 de setembro de 2021, portador da Carteira de Identidade n° 
020475334-7 (MD/EB) e CPF n° 688.693.201-20, considerando o julgamento da licitação na 
modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n° 12/2021, publicada
no .....d e ..... /.... /20.... , processo administrativo n° 64535.047008/2021-17, RESOLVE registrar
os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no 
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, no Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as 
disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a escolha da proposta 
mais vantajosa para a contratação de serviços de empresa prestadora de serviços de 
locação de veículos, incluindo mão de obra especializada (motoristas), na forma de diárias 
e Km rodado, em diferentes regiões do Brasil, especificados nos itens do Termo de 
Referência, anexo I do edital de Pregão n° 12/2021, que é parte integrante desta Ata, assim 
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas 
na(s) proposta(s) são as que seguem:

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

ITEM DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

Unidade
de

Medida

Quantidade Valor
Unitário

1

2

3

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 
consta como anexo a esta Ata.
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3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o Estado-Maior do Exército.

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.2.1.COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA (UASG: 160064)

3.2.2.11° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (UASG: 160053)

Item n° Órgãos Participantes Quantitativo
1 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 40000
2 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 20
3 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 15000
4 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 20
5 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 15000
6 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 20
7 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 15000
8 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 20
9 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 12000
10 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 30
11 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 12000
12 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 30

13
COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 15000

11° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 400
14 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 20

11° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 2
15 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 15000

11° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 400

16
COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 20

11° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 2

17
COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 15000

11° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 400
18 COLÉGIO MILITAR DE BRASÍLIA 20

11° GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA 2

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada 
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na 
Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto n° 7.892, de 2013.

4.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para 
adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica 
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não 
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização 
da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
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4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que 
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que eventualmente aderirem.

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte 
e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão 
gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida 
pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão 
gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse 
o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU n° 2957/2011 -  P).

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços.

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura 
da mesma, não podendo ser prorrogada.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos 
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata.

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 
dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 
cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
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6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original.

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação.

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou

6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 
contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 
5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa.

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados:

6.9.1. por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES
7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 
penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1.As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1° do Decreto 
n° 10.024/19.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5o, inciso 
X, do Decreto n° 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser 
respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão 
participante a aplicação da penalidade (art. 6o, Parágrafo único, do Decreto n° 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 
ocorrências previstas no art. 20 do Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade de 
instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
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8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, 
ANEXO AO EDITAL.

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1o do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos 
do art. 12, §1° do Decreto n° 7.892/13.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, 
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos 
demais órgãos participantes (se houver).

Local e data 
Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es)
registrado(s)
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ANEXO III

Com ajustes após publicação da Lei n° 13.467, de 2017.

Módulo |j- Composição da Remuneração

1 Composição da Remuneração Valor
(R$)

A S a lá r io - B a s e

B A d ic io n a l  d e  P e r i c u lo s id a d e

C A d ic io n a l  d e  I n s a lu b r id a d e

D A d ic io n a l  N o tu r n o

E A d ic io n a l  d e  H o r a  N o tu r n a  R e d u z id a

G O u tr o s  ( e s p e c i f i c a r )

Total

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Subtnódulo 2.1 -13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1 13° (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor
(RS)

A 13° ( d é c im o  te r c e i r o )  S a lá r io

B F é r ia s  e  A d ic io n a l  d e  F é r ia s

Total

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
outras contribuições.

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (RS)

A IN S S 2 0 ,0 0 %

B S a lá r io  E d u c a ç ã o 2 ,5 0 %

C S A T

D S E S C  o u  S E S I 1 ,5 0 %

E S E N A I  - S E N  A C 1 ,0 0 %
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F S E B R A E 0 ,6 0 %

G IN C R A 0 ,2 0 %

H F G T S 8 ,0 0 %

Total

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2 .3 Benefícios Mensais e Diários Valor
(R$)

A T r a n s p o r te

B A u x í l i o - R e f e i ç ã o /A l im e n ta ç ã o

C B e n e f íc io  x x x

D O u tro s  ( e s p e c i f i c a r )

Total

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor
(R$)

2 .1 13° ( d é c im o  te r c e i r o )  S a lá r io ,  F é r ia s  e  A d ic io n a l  d e  F é r ia s

2 .2 G P S , F G T S  e  o u tr a s  c o n t r ib u iç õ e s

2 .3 B e n e f íc io s  M e n s a is  e  D iá r io s

Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3 Provisão para Rescisão Valor (R$)

A A v is o  P r é v io  In d e n iz a d o

B In c id ê n c ia  d o  F G T S  s o b r e  o  A v is o  P r é v io  In d e n iz a d o

C
M u l ta  d o  F G T S  e  c o n t r ib u i ç ã o  s o c ia l  s o b r e  o  A v is o  P r é v io  
In d e n iz a d o

D A v is o  P r é v io  T r a b a lh a d o

E
I n c id ê n c ia  d o s  e n c a r g o s  d o  s u b m ó d u lo  2 .2  s o b r e  o  A v is o  
P r é v io  T r a b a lh a d o

F
M u l ta  d o  F G T S  e c o n t r ib u i ç ã o  s o c ia l  s o b r e  o  A v is o  P r é v io  
T r a b a lh a d o

Total
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Módulo 4 - Custo de 1 • Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4 .1 Ausências Legais Valor
( R S )

A F é r ia s

B A u s ê n c ia s  L e g a is

C L ic e n ç a - P a te m id a d e

D A u s ê n c ia  p o r  a c id e n te  d e  t r a b a lh o

E A f a s t a m e n to  M a te r n id a d e

F O u tr o s  ( e s p e c i f i c a r )

Total

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2 Intrajornada Valor
(RS)

A I n te r v a lo  p a r a  r e p o u s o  e  a l im e n ta ç ã o

Total

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor
(R$)

4.1 A u s ê n c ia s  L e g a is

4.2 I n t r a jo r n a d a

Total

5 Insumos Diversos Valor
(R S )

A U n if o r m e s

B M a te r ia is

C E q u ip a m e n to s

D O u tr o s  ( e s p e c i f i c a r )

Total
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Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percent 
uai (%) Valor (RS)

A C u s to s  I n d i r e to s

B L u c ro

C T r ib u to s

C . l .  T r ib u to s  F e d e r a i s  ( e s p e c i f i c a r )

C .2 . T r ib u to s  E s ta d u a i s  ( e s p e c i f i c a r )

C .3 . T r ib u to s  M u n ic ip a i s  ( e s p e c i f i c a r )

Total

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por 
empregado)

Valor
(RS)

A M ó d u lo  1 - C o m p o s iç ã o  d a  R e m u n e r a ç ã o

B M ó d u lo  2  - E n c a r g o s  e  B e n e f íc io s  A n u a is ,  M e n s a i s  e  D iá r io s

C M ó d u lo  3 - P ro v i s ã o  p a r a  R e s c is ã o

D M ó d u lo  4 - C u s to  d e  R e p o s iç ã o  d o  P r o f is s io n a l  A u s e n te

E M ó d u lo  5 - I n s u m o s  D iv e r s o s

Subtotal (A + B +C+ D+E)

F M ó d u lo  6 -  C u s to s  I n d i r e to s ,  T r ib u to s  e  L u c r o

Valor Total por Empregado
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ANEXO IV

(MODELO PARA O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO)
“PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA”

Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico SRP n° 12/2021-EME, d e__d e_______
de 2021, apresento nossa proposta de preço que faz a em presa___________________ ,
inscrita no CNPJ n2 ________________, Inscrição estadual n2 ______________ ,
estabelecida à _________________, ba irro_______ , cidade_______- (Estado). CEP n2
________, para a execução dos serviços, objeto do referido processo licitatório, conforme
abaixo especificado:

ITEM DISCRIMINAÇÃO
'

UN QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO
R$

PREÇO
TOTAL

R$

XX xxxxxxxxxx XX xxxx

(em
algarismos 
de acordo 
com o último 
lance)

(em algarismos 
de acordo com 
o último lance)

Preço total da proposta R$_______________ (________________)
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo para a entrega dos serviços será de acordo com o Edital e Termo de Referência 
(Anexo I), contados a partir da data de recebimento da Nota de Empenho.
Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e 
encargos sociais.
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
Banco:_______  Agência:______  Conta Corrente da empresa:________
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME:___________________________________
CARGO/FUNÇÃO:____________________________
PROFISSÃO:________________________________
CPF:_____________________________________
NR DA RG:______________ EXPEDIDA POR____________________
ESTADO CIVIL:___________

Local e data

Diretor ou representante legal - Identidade 
Nome legível
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           ANEXO I

   TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de Empresa para serviço de transporte auxiliar para as Eleições de
2022

1. OBJETO: Contração 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 e reparação e substituição de urnas).

2.  JUSTIFICATIVA:  A  contratação  se  justifica  pelo  aumento  da  demanda  de
serviços  na  Sede  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TRE-AL  e  nos
Cartórios  Eleitorais  do  Estado  de  Alagoas,  sendo  assim  indispensável  o
deslocamento de servidores e colaboradores e o transporte de material para a
devida  assistência,  haja  vista  o  processo  eleitoral  de  2022,  o  que  não  é
suportável pela frota de veículos próprios e cedidos.

3. ESPECIFICAÇÕES: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.

4. QUANTIDADE: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.

5. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:

5.1.  Comprovação  pela  licitante,  mediante  declaração  de  órgão  público  ou
empresa  privada,  de  que  ela  exerce  ou  exerceu  atividade  pertinente  e
compatível com a que se pretende contratar.
5.2. Certidões negativas junto ao INSS (CND-INSS), RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(CERTIDÃO  NEGATIVA  CONJUNTA),  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL  (FGTS)  e
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.
5.3. Capital mínimo correspondente a 10% do valor exigido para a contratação.
5.3.1.  Apresentar  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último
exercício social, já exigíveis e  apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios,  podendo ser atualizados por índices oficiais,  quando
encerrado a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta que
tenha  minimamente  valor  igual  ao  da  contratação,  e  a  ser  verificado  pela
unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço patrimonial e
demonstrações  contábeis  referentes  ao  último exercício  social,  comprovando
índices de Liquidez Geral -LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG
igual ou superior a 1 (um).
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5.4.  No  caso  de  cooperativa,  a  relação  dos  cooperados  que  atendem  aos
requisitos  técnicos  para  a  contratação  e  execução  do  contrato,  com  as
respectivas  atas  de  inscrição;  a  declaração  de  regularidade  de  situação  do
contribuinte  individual  –  DRSCI  de  cada  um dos  cooperados  relacionados;  a
comprovação  do  capital  social  proporcional  ao  número  de  cooperados
necessários à prestação do serviço, o comprovante de registro na organização
das  cooperativas  brasileiras  ou  na entidade estadual,  se  houver,  documento
comprobatório de integração das respectivas quotas partes pelos cooperados
que executarão o contrato, a ata de fundação, estatuto social  com a ata da
assembleia que o aprovou e editais de convocação das três últimas assembleias
gerais extraordinárias, e a ata da sessão em que os cooperados autorizam a
cooperativa a contratar o objeto da licitação.     

5.5.  A  exigência  de  documentos  que comprovem a qualificação  técnica  e  a
capacidade econômico-financeira das licitantes, desde que compatíveis com o
objeto  a  ser  licitado,  não  é  apenas  uma  faculdade,  mas  um  dever  da
Administração, devendo ser essa exigência a mínima capaz de assegurar que a
empresa contratada estará apta a fornecer os bens ou serviços pactuados, de
acordo com o entendimento do TCU (Acórdão nº 891/2018 – Plenário).

6. PAGAMENTO:

6.1.  O  pagamento  será  efetuado  em  02  (duas)  parcelas,  sendo  a  primeira
correspondente  a  70%  do  valor  da  contratação,  com atestação  parcial  dos
serviços  pela  gestão,  em até  08  dias  úteis,  após  apresentação  da  fatura  e
certidõs negativas da RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcelacorrespondente
ao  30% dos  serviços,  após  a  apresentação  da  atestação  dos  serviços  pelos
fiscais  setoriais,  com  apresentação  de  relatórios  circunstanciados,  a  ser
elaborado conforme modelo apresentado pela gestão, pelos chefes de Cartórios
e no prazo de 15 dias úteis após a conclusão de cada turno de votação. 
6.2. Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas;
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. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
6.5. O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e as
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;
6.6. 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.  VALOR  ESTIMADO  DA  AQUISIÇÃO:  A  cargo  da  Seção  de  Instrução  de
Contratações – SEIC, com base nas planilhas disponibilizadas no Anexo II deste
Termo de Referência.

8.  RECURSOS  ORÇAMENTÁRIOS:  As  despesas  decorrentes  da  execução
contratual  correrão  à  conta  dos  recursos  orçamentários  aprovados  para  o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para as Eleições Gerais de 2022.

9. FORMA DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Pelo menor preço global.

10.  UNIDADES  GESTORA  E  FISCALIZADORAS:  Gestores  designados  pela
Administração que Será responsável pela gestão contratual e fiscalização
administrativa.  Todas  as  unidades  usuárias  serão  fiscais  imediatas  do
contrato,  responsáveis  pelo  adequado  cumprimento  dos  termos
contratuais  na  execução  local,  devendo  reportar  imediata  e
pormenorizadamente à gestão contratual toda e qualquer irregularidade
constatada  durante  a  execução  contratual,  devendo  preencher
fidedignamente os formulários pertinentes e entregar relatório ao final
dos trabalhos, conforme modelo a ser fornecido.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

11.1.  Efetuar  o  pagamento  na  forma  prevista  no  Item  6  deste  Termo  de
Referência;
11.2. Fiscalizar a execução do contrato;
11.3.  Comunicar,  imediatamente  à  Contratada  qualquer  irregularidade
observada durante a execução do contrato;
11.4. Comunicar à Contratada  eventual remanejamento de quantitativos, nos
termos previstos no subitem 2.1.2 do Anexo I-A deste Termo de Referência, com
antecedência mínima de 1 (um) dia útil.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

12.1.  Apresentar  veículos  com,  no  máximo,  5  (cinco)  anos  de  fabricação,
regulares perante aos órgãos de fiscalização do trânsito,  com os respectivos
condutores  portando  documentos  de  habilitação  regulares,  na  forma  da
legislação de trânsito em vigor;
12.2. Indicar preposto como o qual diretamente tratará o TRE-AL por conduto do
servidor designado para a fiscalização do contrato, durante a execução;
12.3. Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada
condutor com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome R.G.
e  título  de  eleitor  do  condutor,  bem assim fornecer  camisa  ou  colete  para
identificação onde conste na parte posterior, em posição integralmente visível, a
seguinte inscrição “Transporte Auxiliar – Eleições 2022” em tipo uniforme de
letras  e  números  em  dimensão  que  ocupe  pelo  menos  20%  da  área  da
vestimenta;
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12.4  Executar  o  contrato  em  estrita  conformidade  com  as  disposições  e
especificações  do  presente  Termo  de  Referência  e  da  proposta  de  preços
apresentada, adotando-se esta como complementar, desde que em benefício do
CONTRATANTE, responsabilizando-se integralmente pelos serviços contratados e
sua execução, nos termos do instrumento da avença e da legislação vigente;
12.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com
observência às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação,
utilizando,  da  mesma  forma,  equipamentos,  materiais  e  produtos  em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas;
12.6. Apresentar os veículos com motoristas nas sedes dos Cartórios Eleitorais e
nos Núcleos de Apoio Técnico nas datas e horários designados;
12.7.  Repor  os  veículos  com  motoristas  que,  por  qualquer  razão  não  se
apresentem disponíveis  para  o  Contratante  nas  condições,  horários  e  locais
designados, no prazo de até 60 (sessenta) minutos;
12.7.1  Após  o  prazo  de  reposição  indicado  no  subitem  12.7,  poderão  ser
aplicadas as sanções administrativas previstas no item 1.3, abaixo;
12.7.2. Em qualquer hipótese de não apresentação de veículos com motoristas,
serão  glosados  os  valores  relativos  ao  atraso,  contados  a  cada  15  (quinze)
minutos, arredondando-se a fração para o quarto de hora seguinte;
Responsabilizar-se por indenizações decorrentes de quaisquer danos ou
prejuízos  causados  direta  ou  indiretamente  ao  CONTRATANTE,  ou  a
terceiros, por seus empregados, decorrentes de dolo ou culpa, durante a
execução  dos  serviços  contratados,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa
responsabilidade a fiscalização/acompanhamento pelo CONTRATANTE;

12.8. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais
ligadas ao contrato;

12.9.  Diligenciar  para  que  os  serviços  sejam  prestados  de  acordo  com  as
especificações estabelecidas;

12.10. Cumprir  as  determinações  do  gestor  do  contrato,  a  fim  de  que  os
serviços sejam regularmente prestados;
12.11. Manter  durante  a  execução  do  contrato  todas  as  condições  que
culminaram  em  sua  habilitação,  principalmente  a  regularidade  fiscal  e
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas
na  legislação  vigente  e  na  aplicável  à  natureza  dos  serviços  objeto  do
instrumento contratual;
12.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços, além de
outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei
nº  8.078/1990)  que  sejam  compatíveis  com  o  regime  de  direito  público,
principalmente no caso de silêncio do instrumento contratual;
12.13. Cumprir  os postulados legais vigentes de âmbito federal,  estadual ou
municipal  e  as  normas  internas  de  segurança  e  de  medicina  do  trabalho
aplicáveis aos serviços objeto deste Contrato;
12.14. Acatar  a  outras  determinações  previstas  na  legislação  aplicável  à
natureza do objeto deste contrato;
12.15. Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços
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de que atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18/10/2005 e
06/12/2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

13.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
13.2. Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em
que se estenda a inexecução dos serviços por mais de um dia, até o limite de
5% (cinco por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na
resolução de irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
13.3. Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de
3%(três por cento), incidente sobre o valor da diária, considerando o custo da
mão  de  obra,  taxa  de  administração,  lucro  e  tributo,  quando  do  atraso  na
apresentação  dos  condutores  ou  recusa  em  prestar  serviços  nas  condições

contratuais, alé de glosa proporcional do serviço não prestado; 
13.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do
valor remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial
das obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de
execução dos serviços por período superior a 3 (três) horas;
13.5.  Suspensão  temporária  de  participação  em licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
13.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública; e/ou
13.7. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima
referida(s) e das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro
do prazo de validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho,
deixar  de  entregar  a  documentação  exigida  para  o  certame  ou  apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudas na execução do contrato e/ou comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Maceió, 29 de abril de 2022.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência

Carlos Antônio Vieira Costa                                            José Carlos de Souza--------

  Tecnico Judiciário – SMR                                                 SAD
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO

1. ESPECIFICAÇÕES:

     1.1. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:

1.1.1. Os serviços serão prestados para deslocamento de passageiros (agentes
da Justiça Eleitoral de Alagoas) e materiais de apoio logístico às atividades das
Eleições Gerais 2022, observado o seguinte:
1.1.1.1. Os veículos do tipo automóvel,  definidos no item 1.3, subitem 1.3.1,
inciso  I,deste  Termo  de  Referência,  serão  utilizados  prioritariamente  para  o
transporte  de  passageiros,  podendo  eventualmente  transportar  materiais,
respeitados os limites legais impostos, entre eles urnas, cabinas de votação,
garrafas e/ou garrafões de água mineral e copos descartáveis – ocasião em que
os  condutores  deverão  participar  das  atividades  de  carga  e  descarga  dos
materiais.
1.1.1.2. Os deslocamentos descritos serão realizados dentro dos limites de cada
Zona  Eleitoral,  entre  os  diversos  locais  de  votação  e  municípios,  sem
acréscimos.
1.1.1.2.1. A Etapa 1, será EXCEÇÃO à regra, pois sua área de deslocamento sem
quilometragem excedente compreende toda área de cada NAT (Núcleo de Apoio
Técnico) e terá, entre outras, a missão de promover meio de transporte para a
vistoria  elétrica  dos  locais  de  votação  críticos,  a  serem determinados  pelos
chefes de cartório, com o transporte de eletricistas e materiais elétricos.
1.1.1.2.2.  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TRE-AL,  poderá,  a  seu
critério,  deslocar  quaisquer  automóveis  além  dos  limites  das  abrangências
contratadas.  Nessa  eventualidade,  os  encargos  relativos  aos  quilômetros
excedentes  serão  da  responsabilidade  do  TRE-AL,  conforme  planilha
componente da proposta.
1.1.1.2.2.1. Na  hipótese  de  realização  do  deslocamento  além  dos  limites
territoriais contratados, será produzido documento por servidor onde justificará
a necessidade do deslocamento e atestará horários de saída e de retorno, bem
como a distância percorrida.
1.1.1.3. O uso dos telefones celulares, nos limites da contratação, fica restrito ao
recebimento de chamadas pagas na sua origem não se responsabilizando o TRE-
AL por qualquer ligação originada do aparelho durante o período da contratação
ou mesmo recebida na modalidade “a cobrar”.

     1.2. DOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS (MOTORISTAS)

1.2.1. A contratada deverá por à disposição do TRE-AL, nos períodos e horários
indicados  neste  Termo  de  Referência,  condutores  devidamente  habilitados,
segundo  os  quantitativos  estabelecidos,  para  o  transporte  dos  agentes  da
Justiça  Eleitoral,  de equipamentos  e  material  de consumo,  inclusive  gêneros
alimentícios,  quando  for  o  caso,  durante  os  trabalhos  de  preparação  e  de
realização das Eleições 2022.
1.2.2.  Os  condutores  deverão  ter  boa  apresentação  pessoal,  encontrarem-se
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asseados e portando crachás de identificação;
1.2.3. Durante os horários de prestação dos serviços, os condutores terão 01
(uma) hora reservada à realização de refeições, quando sua escala de trabalho
for superior a 06 (seis) horas.

1.2.3.1. Na hipótese de realização de serviços além dos limites de horário
contratados, será produzido documento por servidor  onde justificará a
necessidade da execução e atestará com precisão os horários realizados,
devendo responsabilizar-se pela compensação de horários, justificando a
impossibilidade dessa compensação, quando for o caso.

1.3. DOS VEÍCULOS

1.3.1. Os veículos que deverão ser utilizados durante a prestação dos serviços
são:
1.3.1.1.Da  espécie  passageiros,  da  categoria  automóvel  e/ou  ii)  Da  espécie
misto, categorias caminhonete ou utilitário, conforme classificação, nos termos
do art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB;
1.3.2. Os veículos deverão estar em bom estado de conservação, oferecendo
segurança com todos os equipamentos perfeitos e adequados, nos termos da
legislação de trânsito, especialmente quanto ao atendimento das prescrições do
art. 103 do CTB e normas do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; 1.3.3.
Os veículos deverão:
1.3.2.1. ter, no máximo, 05 (cinco) anos de fabricação;
1.3.2.2.  comportar,  no  mínimo,  5  (cinco)  passageiros;iii)  possuir  porta-malas
com volume mínimo de 400 (quatrocentos) litros, sem comprometer o número
de passageiros descrito acima.

2. DA QUANTIDADE DE VEÍCULOS:

2.1. Os condutores de veículo com seus respectivos automóveis e portando
telefones celulares, deverão se apresentar conforme distribuição a seguir:
2.1.1. Nos Cartórios Eleitorais em 9 (nove) etapas, conforme segue:

ETAPA HORÁRIO PERÍODO

Etapa  0  ¹
(PADs)

Das 08:00h às 18:00h a) Período  de  20/09/2022  a
02/10/2022, exceto dia 25/09/2022, e;
b) Período  de  24/10/2022  a
30/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa  1  ²
(NAT)

Das 08:00h às 18:00h a) Período  de  20/09/2022  a  
02/10/2022,   exceto dia 25/09/2022  , e;  
b) de  24/10/2022  a  30/10/2022,  se  
houver 2ºturno.

Etapa 2 Das 08:00h às 18:00h a) Período de 26/09/2022 a 02/10/2022

7
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e;
b) de  24/10/2022  a  30/10/2022,  se
houver 2ºturno.

Etapa 3 Das 08:00h às 18:00h Antevéspera das eleições:
a) dia 30/09/2022, 1º turno e;
b) dia 28/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa 4 Das 09:00h às 19:00h Véspera das eleições:
a) dia 01/10/2022, 1º turno e;
b) dia 29/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa 5 Das 05:00h às 18:00h Dias das eleições:
a) dia 02/10/2022, 1º turno e;
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa 6 Das 18:00h às 24:00h Dias das eleições:
a) dia 02/10/2022, 1º turno e;
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa  7
(PTRs)

Das 14:00h às 20:00h Dias das eleições:
a) dia 02/10/2022, 1º turno e;
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa 8 Das 08:00h às 18:00ha) Dia 04/10/2022 e;
b) dia 01/11/2022, se houver 2º turno.

2.1.1.1. A Etapa 0 é destinada aos Postos de Atendimento Definitivos – PADs,
conforme listagem adiante, com áreas de abrangência idênticas às das Zonas
Eleitorais a que pertencem.
2.1.1.2. A Etapa 1 é destinada aos municípios que funcionarão com Núcleos de
Apoio Técnico – NATs, vide Tabela de Abrangência dos NATs.
2.1.1.3. A Etapa 7 é destinada aos Pontos de Transmissão Remota – PTRs, nos
termos da Despaçho GDG, evento SEI 1033659 e 1033341.
2.1.1.4.  A  Etapa  8  é  destinada  ao  recolhimento  dos  materiais  de  eleição
remanescentes nos locais de votação.
2.1.1.5. Os veículos da Etapa 1 e das Etapas 0 e 2 a 8 não se confundem, nem
em seus quantitativos, nem em suas regiões de abrangência, conforme subitem
1.1.1.2.
2.1.2.  Os automóveis serão distribuídos de acordo com os seguintes quadros,
podendo haver remanejamento de quantitativos, mediante justificativa trazida
aos  autos  pela  gestão  contratual  e  anuência  do  senhor  Secretário  de
Administração:

8

Termo de Referência ajustado (1054991)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 478



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

1º TURNO

Zona Município Sede   Etapa
      0

  Etapa
      1 

 Etapa
     2

   Etapa
       3

   Etapa
      4

  Etapa
      5

  Etapa
      6

  Etapa
     7

Etapa
    8

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0

12ª Passo  de
Camaragibe

0 0 0 1 2 3 1 2 0

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0

17ª São  Luís  do
Quitunde

0 0 0 1 2 3 1 0 0

18ª São Miguel dos
Campos

0 0 0 1 2 3 1 1 0

19ª Santana  do
Ipanema

0 0 0 1 1 3 2 1 0

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0

9
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28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0

29ª Batalha 0 0 0 1 2 2 1 0 0

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0

37ª Porto  Real  do
Colégio

0 0 0 1 2 3 1 0 0

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

TRE Maceió/Edificio
SEDE

0 2 0 1 1 3 3 0 0

Totais de veículos por etapa 3  2 14 43 78 124 71 28 15

Totais de diárias por etapa 36 24 98 43 78 124 71 28 15

TOTAL DE DIÁRIAS 517

10
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2º TURNO

Zona Município Sede   Etapa
      0

  Etapa
      1 

 Etapa
     2

   Etapa
       3

   Etapa
      4

  Etapa
      5

  Etapa
      6

  Etapa
     7

Etapa
    8

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0

12ª Passo  de
Camaragibe

0 0 0 1 2 3 1 2 0

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0

17ª São  Luís  do
Quitunde

0 0 0 1 2 3 1 0 0

18ª São Miguel dos
Campos

0 0 0 1 2 3 1 1 0

19ª Santana  do
Ipanema

0 0 0 1 1 3 2 1 0

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0
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27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 1 3 2 2 0

29ª Batalha 0 0 0 1 1 2 1 0 0

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 2 2 1 1 0

33ª Maceió 0 0 2 1 1 4 3 2 3

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0

37ª Porto  Real  do
Colégio

0 0 0 1 2 3 1 0 0

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

TRE Maceió 0 2 0 1 1 3 3 0 0

Totais de veículos por etapa 3  2 14 43 78 124 71 28 15

Totais de diárias por etapa 21 14 98 43 78 124 71 28 15

TOTAL DE DIÁRIAS 492

2.1.2.1.  O  remanejamento  referido  deverá  ser  comunicado  à
Contratada  com,  no  mínimo,  1  (um)  dia  útil  de  antecedência
quanto a sua efetivação.

12
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TABELA  DE  VEICULOS  CONSIDERANDO  AS  ALTERAÇÕES
SOLICITADAS  PELOS  CARTÓRIOS  ELEITORAIS  DE  ACORDO  COM
DESPACHO  GDG,  EVENTO  (1027895)  Sei  0006479-
70.2021.6.02.8000.

1º TURNO

Zona Município Sede   Etapa
      0

  Etapa
      1 

 Etapa
     2

   Etapa
       3

   Etapa
      4

  Etapa
      5

  Etapa
      6

  Etapa
     7

Etapa
    8

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3

3ª Maceió 0 0 6 2 7 7 3 0 3

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 1

8ª Pilar 0 0 0 1 3 6 2 3 0

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 3 5 2 0 0

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0

12ª Passo  de
Camaragibe

0 0 0 1 2 3 1 2 0

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0

14ª Porto Calvo 1 0 0 4 4 8 2 0 0

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0

17ª São  Luís  do
Quitunde

0 0 0 1 2 3 1 0 0

18ª São Miguel dos
Campos

0 0 0 1 2 3 1 1 0

19ª Santana  do
Ipanema

0 0 0 1 1 3 2 1 0

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0
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21ª União dos Palmares 0 0 0 3 3 5 2 0 0

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 2 4 1 0 0

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0

29ª Batalha 0 0 0 1 3 6 1 0 0

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0

37ª Porto  Real  do
Colégio

0 0 0 1 2 3 1 0 0

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 4 4 8 3 1 0

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 2 3 1 1 0

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 7 1 0

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 1

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 2 3 1 0 0

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

TRE Maceió/Edificio
SEDE

 0  2 5 0 0  0 0 0 0

Totais de veículos por etapa 3  2 21 51 90 145 74 28 17

Totais de diárias por etapa 36 24 147 51 90 145 74 28 17

TOTAL DE DIÁRIAS 612
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2º TURNO

Zona Município Sede   Etapa
      0

  Etapa
      1 

 Etapa
     2

   Etapa
       3

   Etapa
      4

  Etapa
      5

  Etapa
      6

  Etapa
     7

Etapa
    8

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3

3ª Maceió 0 0 6 2 7 7 3 0 3

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 1

8ª Pilar 0 0 0 1 3 6 2 3 0

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 3 5 2 0 0

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0

12ª Passo  de
Camaragibe

0 0 0 1 2 3 1 2 0

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0

14ª Porto Calvo 1 0 0 4 4 8 2 0 0

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0

17ª São  Luís  do
Quitunde

0 0 0 1 2 3 1 0 0

18ª São Miguel dos
Campos

0 0 0 1 2 3 1 1 0

19ª Santana  do
Ipanema

0 0 0 1 1 3 2 1 0

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0

21ª União dos Palmares 0 0 0 3 3 5 2 0 0

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 2 4 1 0 0
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27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0

29ª Batalha 0 0 0 1 3 6 1 0 0

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0

37ª Porto  Real  do
Colégio

0 0 0 1 2 3 1 0 0

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 4 4 8 3 1 0

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 2 3 1 1 0

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 7 1 0

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 1

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 2 3 1 0 0

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

TRE Maceió 0 2 5 0 0 0 0 0 0

Totais de veículos por etapa 3  2 21 51 90 145 74 28 17

Totais de diárias por etapa 21 14 147 51 90 145 74 28 17

TOTAL DE DIÁRIAS 587
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2.1.3. Tabela de relação dos Postos de Atendimento Definitivos – PAD:

Cidade do PAT Zona de Abrangência

Maragogi 14ª – Porto Calvo

Colônia Leopoldina 16ª – São José da Laje

Piranhas 40ª – Delmiro Gouveia

Maceió/AL, 29 de abril de 2022.

Carlos Antônio Vieira Costa
Técnico Judiciário/SMR 

  Jose Carlos de
Analista Judiciário/SAD                       
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ANEXO II 

                         PLANILHAS
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ANEXO II-A

        PLANILHA DE CUSTOS – 1º TURNO 

Categoria: Motorista da categoria automóvel e/ou automóvel de carga, categoria
caminhonete ou utilitário

( ) Terceirizada
Tipo da Contratação: ( ) Regime da CLT

( ) Cooperativa – Lei n.º5.764/1971

1.  Serviços  executados  por  sociedades  cooperativas,  na  forma  da  Lei
n.º5.764/1971
Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

1.1. Valor dos serviços executados por associados

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total
              0 3 9 12

1 2 9 12

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1

7 28 6 1

8 15 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

Valor total dos serviços

2. Serviços terceirizados

Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

2.1. Remuneração

a) valor dos serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total (R$)
3 9 12

1 2 9 12

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1
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7 28 6 1

8 15 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

2.2. Encargos previdenciários Percentual Total
a) INSS R$ 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 
3.  Serviços  executados  por  pessoa  física  com  vínculo
empregatício
Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

3.1. Remuneração Quantidade Valor unitário Valor total

3.1.1. Salário

3.1.2. Outros (especificar)

Total da Remuneração

3.2. Encargos sociais incidentes sobre o valor da remuneração Percentual Valor

3.2.1. GRUPO A

a) INSS (art. 22, i da Lei 8.212/91)

b) SESI ou SESC (art. 3º da Lei 8.036/90)

c) SENAI ou SENAC (Decreto 2.318/86)

d) INCRA (Decreto-Lei 1.146/70 e Lei 7.787/89)

e) Salário Educação (art. 3º, I, do Decreto 87.043/82)

f) FGTS (art. 15 da Lei 8.030/90 e art. 7º III da CF/88)

g)  Riscos  Ambientais  do  Trabalho  (antigo  Seguro  Acidente  de
Trabalho)
h) SEBRAE (art. 8º da Lei 8.020/90 e Lei 8.154/90)

3.2.2. GRUPO B

a) 13º Salário

b) Férias

c) Abono Constitucional de Férias (1/3 de Férias)

d) Auxílio doença

e) Licença paternidade

f) Licença maternidade

g) Faltas legais

h) Acidente de trabalho

i) Aviso prévio

3.2.3. GRUPO C
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a) Aviso prévio indenizado

b) Indenização adicional

c) Indenização (por rescisão sem justa causa)

3.2.4. GRUPO D

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “B”

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “C”
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL DA REMUNERAÇÃO+ENCARGOS SOCIAIS

4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA (transportar do Anexo “Detalhamento da 
Composição dos Custos) Valor
a) Alimentação

b) Transporte

c) Uniformes/crachás

d) Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA

5. OUTROS INSUMOS (transportar do Anexo “Detalhamento da Composição dos
Custos”) Valor
a) Veículos (locação/disponibilização)

b) Combustíveis

c) Outros (especificar)

TOTAL OUTROS INSUMOS

TOTAL DOS SOMATÓRIOS DOS ITENS 1, 2, 3, 4 E 5

6. DEMAIS COMPONENTES Percentual Valor

a) Despesas Operacionais/Administrativas (% sobre o somatório dos
itens 1, 2, 3, 4 e 5)
b) Lucro (% sobre o somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6.a)

TOTAL DEMAIS COMPONENTES

SOMATÓRIO DOS ITENS (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

7. TRIBUTOS Percentual Valor (2)

a) ISS

b) COFINS

c) PIS

d) Outros (especificar e fundamentar)

TOTAL DE TRIBUTOS

(2) Cálculo do valor dos tributos: X=somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6; Y+somatório dos percentuais dos tributos/100; VTS=valor total
dos serviços; VTS=X/(1-Y); Tributo: VTSxAlíquota

QUADRO RESUMO DO VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO

ITENS Valor
a) Total da mão de obra vinculada à execução dos serviços (somatório dos itens 1, 2 e 
3)
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b) Insumos de mão de obra (item 4)

c) Outros insumos (item 5)

d) Demais componentes (item 6) R$ 
e) Tributos (item 7) R$ 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 
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                                                            ANEXO II-B

                        DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - 1º TURNO

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR
4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA Unitário Total

a) Alimentação R$ 

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total

      0 3 9 12

1 2 9 12

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1

7 28 6 1

8 15 9 1

b) Transporte -

c) Uniformes, crachás

d) Outros (especificar)

5. OUTROS INSUMOS

a) Veículos (locação/disponibilização) R$ 

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total

3 9 12

1 2 9 12

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 * 71 6 1
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7 28 6 1

8 15 9 1

* Etapa 6: não foi estimado custo, pois ela  complementa as diárias iniciadas na etapa 5.

b) Combustíveis R$ 

Etapa Veículos (u) Duração (dias) Litros p/diária Unitário Total

     0 3 12 10

1 2 12 17

2 14 7 17

3 43 1 17

4 78 1 17

5 124 1 17

6 * 71 1 10

7 28 1 10

8 15 1 10

c) Outros (especificar)
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ANEXO II-C

PLANILHA DE CUSTOS – 2º TURNO 
Categoria: Motorista da categoria automóvel e/ou automóvel de carga, categoria caminhonete
ou utilitário

( ) Terceirizada
Tipo da Contratação: ( ) Regime da CLT

( ) Cooperativa – Lei n.º5.764/1971

1. Serviços executados por sociedades cooperativas, na forma da Lei n.º5.764/1971

Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

1.1. Valor dos serviços executados por associados

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total
0 3 9 7
1 2 9 7

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1

7 28 6 1

8 15 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

Valor total dos serviços

2. Serviços terceirizados

Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

2.1. Remuneração

a) valor dos serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total (R$)
0 3 9 7
1 2 9 7

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1

7 82 6 1
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8 15 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

2.2. Encargos previdenciários Percentual Total
a) INSS R$ 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 
3.  Serviços  executados  por  pessoa  física  com  vínculo
empregatício
Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

3.1. Remuneração Quantidade Valor unitário Valor total
3.1.1. Salário

3.1.2. Outros (especificar)

Total da Remuneração

3.2. Encargos sociais incidentes sobre o valor da remuneração Percentual Valor
3.2.1. GRUPO A

a) INSS (art. 22, i da Lei 8.212/91)

b) SESI ou SESC (art. 3º da Lei 8.036/90)

c) SENAI ou SENAC (Decreto 2.318/86)

d) INCRA (Decreto-Lei 1.146/70 e Lei 7.787/89)

e) Salário Educação (art. 3º, I, do Decreto 87.043/82)

f) FGTS (art. 15 da Lei 8.030/90 e art. 7º III da CF/88)

g) Riscos Ambientais do Trabalho (antigo Seguro Acidente de Trabalho)

h) SEBRAE (art. 8º da Lei 8.020/90 e Lei 8.154/90)
3.2.2. GRUPO B

a) 13º Salário

b) Férias

c) Abono Constitucional de Férias (1/3 de Férias)

d) Auxílio doença

e) Licença paternidade

f) Licença maternidade

g) Faltas legais

h) Acidente de trabalho

i) Aviso prévio

3.2.3. GRUPO C

a) Aviso prévio indenizado
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b) Indenização adicional

c) Indenização (por rescisão sem justa causa)

3.2.4. GRUPO D

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “B”

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “C”

VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL DA REMUNERAÇÃO+ENCARGOS SOCIAIS

4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA (transportar do Anexo “Detalhamento da 
Composição dos Custos) Valor

a) Alimentação

b) Transporte

c) Uniformes/crachás

d) Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA

5. OUTROS INSUMOS (transportar do Anexo “Detalhamento da Composição dos
Custos”) Valor
a) Veículos (locação/disponibilização)

b) Combustíveis

c) Outros (especificar)

TOTAL OUTROS INSUMOS

TOTAL DOS SOMATÓRIOS DOS ITENS 1, 2, 3, 4 E 5

6. DEMAIS COMPONENTES Percentual Valor

a) Despesas Operacionais/Administrativas (% sobre o somatório dos
itens 1, 2, 3, 4 e 5)

b) Lucro (% sobre o somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6.a)
TOTAL DEMAIS COMPONENTES

SOMATÓRIO DOS ITENS (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

7. TRIBUTOS Percentual Valor (2)

a) ISS

b) COFINS

c) PIS

d) Outros (especificar e fundamentar)

TOTAL DE TRIBUTOS

(2) Cálculo do valor dos tributos: X=somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6; Y+somatório dos percentuais dos tributos/100; VTS=valor total
dos serviços; VTS=X/(1-Y); Tributo: VTSxAlíquota

QUADRO RESUMO DO VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO

ITENS Valor
a) Total da mão de obra vinculada à execução dos serviços (somatório dos itens 1, 2 e 
3)
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b) Insumos de mão de obra (item 4)

c) Outros insumos (item 5)

d) Demais componentes (item 6)

e) Tributos (item 7)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
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OUTROS INSUMOS
a) Veículos (locação/disponibilização) R$ 

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total
0 3 9 7
1 2 9 7

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

 6* 71 6 1

7 28 6 1

8 15 9 1

* Etapa 6: não foi estimado custo, pois ela  complementa as diárias iniciadas na etapa 5.
b) Combustíveis

Etapa Veículos (u) Duração (dias) Litros p/diária Unitário Total
0 3 7 10
1 2 7 17

2 14 7 17

3 43 1 17

4 78 1 17

5 124 1 17

 6* 71 1 10

7 28 1 10

8 15 1 10
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ANEXO II-D

                 DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – 2º TURNO

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR
4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA Unitário Total
a) Alimentação

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total

0 3 9 7
1 2 9 7

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1

7 28 6 1

8 15 9 1

b) Transporte -
c) Uniformes, crachás
d) Outros (especificar)
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ANEXO II–E

PLANILHA RESUMO

RESUMO

ITEM Valores

Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário, com motorista, para atuação no 1º Turno – PARTE FIXA

Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário,
com  motorista,  para  atuação  no  1º  Turno  –  PARTE  VARIÁVEL
ESTIMADA

Jornada  suplementar  em horas  (quantidade
estimada)

Valor unitário

 230

 Distância  suplementar  a  ser  percorrida  em
km (quantidade estimada)

Valor unitário

4.600

TOTAL ESTIMADO – 1º TURNO

Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário, com motorista, para atuação no 2º Turno, se houver – PARTE
FIXA

 Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário,
com  motorista,  para  atuação  no  2º  Turno,  se  houver  –  PARTE
VARIÁVEL ESTIMADA

 Jornada suplementar em horas  (quantidade
estimada)

Valor unitário

230

 Distância  suplementar  a  ser  percorrida  em
km (quantidade estimada)

4.600

TOTAL ESTIMADO – 2º TURNO

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO (1º E 2º TURNOS)
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ANEXO II 

                         PLANILHAS

OBS: PLANILHAS CONSIDERANDO AS ALTERAÇÕES 
SOLICITADAS PELOS CARTÓRIOS ELEITORAIS, DE 
ACORDO COM DESPACHO GDG, EVENTO (1027895) 
Sei 0006479-70.2021.6.02.8000.
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ANEXO II-A

        PLANILHA DE CUSTOS – 1º TURNO 

Categoria: Motorista da categoria automóvel e/ou automóvel de carga, categoria
caminhonete ou utilitário

( ) Terceirizada
Tipo da Contratação: ( ) Regime da CLT

( ) Cooperativa – Lei n.º5.764/1971

1.  Serviços  executados  por  sociedades  cooperativas,  na  forma  da  Lei
n.º5.764/1971
Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

1.1. Valor dos serviços executados por associados

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total
              0 3 9 12

1 2 9 12

2 21 9 7

3 51 9 1

4 90 9 1

5 145 12 1

6 74 6 1

7 28 6 1

8 17 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

Valor total dos serviços

2. Serviços terceirizados

Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

2.1. Remuneração

a) valor dos serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total (R$)
             0 3 9 12

1 2 9 12

2 21 9 7

3 51 9 1

4 90 9 1

5 145 12 1

6 74 6 1
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7 28 6 1

8 17 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

2.2. Encargos previdenciários Percentual Total
a) INSS R$ 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 
3.  Serviços  executados  por  pessoa  física  com  vínculo
empregatício
Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

3.1. Remuneração Quantidade Valor unitário Valor total

3.1.1. Salário

3.1.2. Outros (especificar)

Total da Remuneração

3.2. Encargos sociais incidentes sobre o valor da remuneração Percentual Valor

3.2.1. GRUPO A

a) INSS (art. 22, i da Lei 8.212/91)

b) SESI ou SESC (art. 3º da Lei 8.036/90)

c) SENAI ou SENAC (Decreto 2.318/86)

d) INCRA (Decreto-Lei 1.146/70 e Lei 7.787/89)

e) Salário Educação (art. 3º, I, do Decreto 87.043/82)

f) FGTS (art. 15 da Lei 8.030/90 e art. 7º III da CF/88)

g)  Riscos  Ambientais  do  Trabalho  (antigo  Seguro  Acidente  de
Trabalho)
h) SEBRAE (art. 8º da Lei 8.020/90 e Lei 8.154/90)

3.2.2. GRUPO B

a) 13º Salário

b) Férias

c) Abono Constitucional de Férias (1/3 de Férias)

d) Auxílio doença

e) Licença paternidade

f) Licença maternidade

g) Faltas legais

h) Acidente de trabalho

i) Aviso prévio

3.2.3. GRUPO C
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a) Aviso prévio indenizado

b) Indenização adicional

c) Indenização (por rescisão sem justa causa)

3.2.4. GRUPO D

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “B”

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “C”
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL DA REMUNERAÇÃO+ENCARGOS SOCIAIS

4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA (transportar do Anexo “Detalhamento da 
Composição dos Custos) Valor
a) Alimentação

b) Transporte

c) Uniformes/crachás

d) Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA

5. OUTROS INSUMOS (transportar do Anexo “Detalhamento da Composição dos
Custos”) Valor
a) Veículos (locação/disponibilização)

b) Combustíveis

c) Outros (especificar)

TOTAL OUTROS INSUMOS

TOTAL DOS SOMATÓRIOS DOS ITENS 1, 2, 3, 4 E 5

6. DEMAIS COMPONENTES Percentual Valor

a) Despesas Operacionais/Administrativas (% sobre o somatório dos
itens 1, 2, 3, 4 e 5)
b) Lucro (% sobre o somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6.a)

TOTAL DEMAIS COMPONENTES

SOMATÓRIO DOS ITENS (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

7. TRIBUTOS Percentual Valor (2)

a) ISS

b) COFINS

c) PIS

d) Outros (especificar e fundamentar)

TOTAL DE TRIBUTOS

(2) Cálculo do valor dos tributos: X=somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6; Y+somatório dos percentuais dos tributos/100; VTS=valor total
dos serviços; VTS=X/(1-Y); Tributo: VTSxAlíquota

QUADRO RESUMO DO VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO

ITENS Valor
a) Total da mão de obra vinculada à execução dos serviços (somatório dos itens 1, 2 e 
3)
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b) Insumos de mão de obra (item 4)

c) Outros insumos (item 5)

d) Demais componentes (item 6) R$ 
e) Tributos (item 7) R$ 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 
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                                                            ANEXO II-B

                        DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - 1º TURNO

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR
4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA Unitário Total

a) Alimentação R$ 

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total

      0 3 9 12

1 2 9 12

2 21 9 7

3 51 9 1

4 90 9 1

5 145 12 1

6 74 6 1

7 28 6 1

8 17 9 1

b) Transporte -

c) Uniformes, crachás

d) Outros (especificar)

5. OUTROS INSUMOS

a) Veículos (locação/disponibilização) R$ 

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total

3 9 12

1 2 9 12

2 21 9 7

3 51 9 1

4 90 9 1

5 145 12 1

6 * 74 6 1
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7 28 6 1

8 17 9 1

* Etapa 6: não foi estimado custo, pois ela  complementa as diárias iniciadas na etapa 5.

b) Combustíveis R$ 

Etapa Veículos (u) Duração (dias) Litros p/diária Unitário Total

     0 3 12 10

1 2 12 17

2 21 7 17

3 51 1 17

4 90 1 17

5 145 1 17

6 * 74 1 10

7 28 1 10

8 17 1 10

c) Outros (especificar)
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ANEXO II-C

PLANILHA DE CUSTOS – 2º TURNO 
Categoria: Motorista da categoria automóvel e/ou automóvel de carga, categoria caminhonete ou utilitário

( ) Terceirizada
Tipo da Contratação: ( ) Regime da CLT

( ) Cooperativa – Lei n.º5.764/1971

1. Serviços executados por sociedades cooperativas, na forma da Lei n.º5.764/1971

Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

1.1. Valor dos serviços executados por associados

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total
0 3 9 7
1 2 9 7

2 21 9 7

3 51 9 1

4 90 9 1

5 145 12 1

6 74 6 1

7 28 6 1

8 17 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

Valor total dos serviços

2. Serviços terceirizados

Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

2.1. Remuneração

a) valor dos serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total (R$)
0 3 9 7
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1 2 9 7

2 21 9 7

3 51 9 1

4 90 9 1

5 145 12 1

6 74 6 1

7 28 6 1

8 17 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

2.2. Encargos previdenciários Percentual Total
a) INSS R$ 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 
3.  Serviços  executados  por  pessoa  física  com  vínculo
empregatício
Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

3.1. Remuneração Quantidade Valor unitário Valor total
3.1.1. Salário

3.1.2. Outros (especificar)

Total da Remuneração

3.2. Encargos sociais incidentes sobre o valor da remuneração Percentual Valor
3.2.1. GRUPO A

a) INSS (art. 22, i da Lei 8.212/91)

b) SESI ou SESC (art. 3º da Lei 8.036/90)

c) SENAI ou SENAC (Decreto 2.318/86)

d) INCRA (Decreto-Lei 1.146/70 e Lei 7.787/89)

e) Salário Educação (art. 3º, I, do Decreto 87.043/82)

f) FGTS (art. 15 da Lei 8.030/90 e art. 7º III da CF/88)
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g) Riscos Ambientais do Trabalho (antigo Seguro Acidente de Trabalho)

h) SEBRAE (art. 8º da Lei 8.020/90 e Lei 8.154/90)
3.2.2. GRUPO B

a) 13º Salário

b) Férias

c) Abono Constitucional de Férias (1/3 de Férias)

d) Auxílio doença

e) Licença paternidade

f) Licença maternidade

g) Faltas legais

h) Acidente de trabalho

i) Aviso prévio

3.2.3. GRUPO C

a) Aviso prévio indenizado

b) Indenização adicional

c) Indenização (por rescisão sem justa causa)

3.2.4. GRUPO D

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “B”

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “C”

VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL DA REMUNERAÇÃO+ENCARGOS SOCIAIS

4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA (transportar do Anexo “Detalhamento da 
Composição dos Custos) Valor

a) Alimentação

b) Transporte

c) Uniformes/crachás

d) Outros (especificar)
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TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA

5. OUTROS INSUMOS (transportar do Anexo “Detalhamento da Composição dos
Custos”) Valor
a) Veículos (locação/disponibilização)

b) Combustíveis

c) Outros (especificar)

TOTAL OUTROS INSUMOS

TOTAL DOS SOMATÓRIOS DOS ITENS 1, 2, 3, 4 E 5

6. DEMAIS COMPONENTES Percentual Valor

a) Despesas Operacionais/Administrativas (% sobre o somatório dos
itens 1, 2, 3, 4 e 5)

b) Lucro (% sobre o somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6.a)
TOTAL DEMAIS COMPONENTES

SOMATÓRIO DOS ITENS (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

7. TRIBUTOS Percentual Valor (2)

a) ISS

b) COFINS

c) PIS

d) Outros (especificar e fundamentar)

TOTAL DE TRIBUTOS

(2) Cálculo do valor dos tributos: X=somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6; Y+somatório dos percentuais dos tributos/100; VTS=valor total
dos serviços; VTS=X/(1-Y); Tributo: VTSxAlíquota

QUADRO RESUMO DO VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO

ITENS Valor

a) Total mão de obra vinculada à execução dos serviços (somatório dos itens 1, 2 e 3)

b) Insumos de mão de obra (item 4)

c) Outros insumos (item 5)

d) Demais componentes (item 6)

e) Tributos (item 7)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
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OUTROS INSUMOS
a) Veículos (locação/disponibilização) R$ 

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total
0 3 9 7
1 2 9 7

2 21 9 7

3 51 9 1

4 90 9 1

5 145 12 1

 6* 74 6 1

7 28 6 1

8 17 9 1

* Etapa 6: não foi estimado custo, pois ela  complementa as diárias iniciadas na etapa 5.
b) Combustíveis

Etapa Veículos (u) Duração (dias) Litros p/diária Unitário Total
0 3 7 10
1 2 7 17

2 21 7 17

3 51 1 17

4 90 1 17

5 145 1 17

 6* 74 1 10

7 28 1 10

8 17 1 10

c) Outros (especificar)
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ANEXO II-D

                 DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – 2º TURNO

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR
4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA Unitário Total
a) Alimentação

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total
0 3 9 7
1 2 9 7

2 21 9 7

3 51 9 1

4 90 9 1

5 145 12 1

6 74 6 1

7 28 6 1

8 17 9 1

b) Transporte -
c) Uniformes, crachás
d) Outros (especificar)
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ANEXO II–E

PLANILHA RESUMO

RESUMO

ITEM Valores

Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário, com motorista, para atuação no 1º Turno – PARTE FIXA

Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário,
com  motorista,  para  atuação  no  1º  Turno  –  PARTE  VARIÁVEL
ESTIMADA

Jornada  suplementar  em horas  (quantidade
estimada)

Valor unitário

 230

 Distância  suplementar  a  ser  percorrida  em
km (quantidade estimada)

Valor unitário

4.600

TOTAL ESTIMADO – 1º TURNO

Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário, com motorista, para atuação no 2º Turno, se houver – PARTE
FIXA

 Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário,
com  motorista,  para  atuação  no  2º  Turno,  se  houver  –  PARTE
VARIÁVEL ESTIMADA

 Jornada suplementar em horas  (quantidade
estimada)

Valor unitário

230

 Distância  suplementar  a  ser  percorrida  em
km (quantidade estimada)

4.600

TOTAL ESTIMADO – 2º TURNO

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO (1º E 2º TURNOS)
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Você está em »

Síntese dos Preços Praticados - ALAGOAS

Resumo I - GASOLINA COMUM R$/l

Período : De 17/04/2022 a 23/04/2022DADOS MUNICÍPIO

município nº de postos
pesquisados

Preço ao Consumidor
preço médio desvio padrão preço mínimo preço máximo

Arapiraca 11 7,209 0,124 6,949 7,299
Delmiro
Gouveia 7 7,996 0,044 7,960 8,090

Maceio 23 7,099 0,364 6,699 7,999
Palmeira dos
Indios 8 7,299 0,027 7,250 7,350

Rio Largo 8 7,032 0,131 6,890 7,299
Exportar

O cálculo do preço médio foi ponderado de acordo com as vendas de combustíveis informadas pelas distribuidoras
à ANP no ano de 2019, por meio do i-SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos).

Site melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer

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

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

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

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Clique aqui para acessar a série histórica do Levantamento de Preços
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PROPOSTA

(PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)
1º TURNO

Parcela Fixa

Etapa
Qtde Valor

Horas Diárias Hora Diária Total

0 9 36 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 22.300,92
1 9 24 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 14.867,28
2 9 98 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 60.708,06
3 9 43 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 26.637,21
4 9 78 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 48.318,66
5 12 124 R$ 68,83 R$ 825,96 R$ 102.419,04
6 6 71 R$ 68,83 R$ 412,98 R$ 29.321,58
7 6 28 R$ 68,83 R$ 412,98 R$ 11.563,44
8 9 15 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 9.292,05

Total 517 R$ 325.428,24

1ª Parcela (após atestação parcial) 70,00% R$ 227.799,77
2ª Parcela (após atestação definitiva) 30,00% R$ 97.628,47

Parcela variável

230 R$ 68,83 R$ 15.830,90

4.600 R$ 0,81 R$ 3.746,44
TOTAL – 1º Turno R$ 345.005,58

2º TURNO

Etapa
Qtde Valor

Horas Diárias Hora Diária Total

0 9 21 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 13.008,87
1 9 14 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 8.672,58
2 9 98 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 60.708,06
3 9 43 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 26.637,21
4 9 78 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 48.318,66
5 12 124 R$ 68,83 R$ 825,96 R$ 102.419,04
6 6 71 R$ 68,83 R$ 412,98 R$ 29.321,58
7 6 28 R$ 68,83 R$ 412,98 R$ 11.563,44
8 9 15 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 9.292,05

Total 492 R$ 372.507,96

1ª Parcela (após atestação parcial) 70,00% R$ 260.755,57
2ª Parcela (após atestação definitiva) 30,00% R$ 111.752,39

Parcela estimativa

230 R$ 68,83 R$ 15.830,90

4.600 R$ 0,81 R$ 3.746,44
TOTAL – 2º Turno R$ 364.582,93

TOTAL GERAL (considerando o 2º Turno, se houver) R$ 709.588,51

Jornada suplementar em horas (quantidade 
estimada) 

Distância suplementar a ser percorrida em 
km (quantidade estimada) 

Jornada suplementar em horas (quantidade 
estimada) 

Distância suplementar a ser percorrida em 
km (quantidade estimada) 

Planilha orçamentária A (1055158)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 518



PROPOSTA

(PLANILHA ORÇAMENTÁRIA)
1º TURNO

Parcela Fixa

Etapa
Qtde Valor

Horas Diárias Hora Diária Total

0 9 36 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 22.300,92
1 9 24 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 14.867,28
2 9 147 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 91.062,09
3 9 51 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 31.592,97
4 9 90 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 55.752,30
5 12 145 R$ 68,83 R$ 825,96 R$ 119.764,20
6 6 74 R$ 68,83 R$ 412,98 R$ 30.560,52
7 6 28 R$ 68,83 R$ 412,98 R$ 11.563,44
8 9 17 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 10.530,99

Total 612 R$ 387.994,71

1ª Parcela (após atestação parcial) 70,00% R$ 271.596,30
2ª Parcela (após atestação definitiva) 30,00% R$ 116.398,41

Parcela variável

230 R$ 68,83 R$ 15.830,90

4.600 R$ 0,81 R$ 3.746,44
TOTAL – 1º Turno R$ 407.572,05

2º TURNO

Etapa
Qtde Valor

Horas Diárias Hora Diária Total

0 9 21 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 13.008,87
1 9 14 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 8.672,58
2 9 147 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 91.062,09
3 9 51 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 31.592,97
4 9 90 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 55.752,30
5 12 145 R$ 68,83 R$ 825,96 R$ 119.764,20
6 6 74 R$ 68,83 R$ 412,98 R$ 30.560,52
7 6 28 R$ 68,83 R$ 412,98 R$ 11.563,44
8 9 17 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 10.530,99

Total 587 R$ 372.507,96

1ª Parcela (após atestação parcial) 70,00% R$ 260.755,57
2ª Parcela (após atestação definitiva) 30,00% R$ 111.752,39

Parcela estimativa

230 R$ 68,83 R$ 15.830,90

4.600 R$ 0,81 R$ 3.746,44
TOTAL – 2º Turno R$ 427.149,40

TOTAL GERAL (considerando o 2º Turno, se houver) R$ 834.721,45

Jornada suplementar em horas (quantidade 
estimada) 

Distância suplementar a ser percorrida em 
km (quantidade estimada) 

Jornada suplementar em horas (quantidade 
estimada) 

Distância suplementar a ser percorrida em 
km (quantidade estimada) 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2022.
À COFIN, para cotejar a estimativa de que trata o

Despacho SEIC 1054922 com as programações autorizadas no
orçamento de Pleitos 2022 e, se compatíveis, providenciar a
pertinente reserva de crédito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/04/2022, às 16:00, 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
1055721 e o código CRC 214E1B48.

0006479-70.2021.6.02.8000 1055721v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2022.
À SGO, para atender demanda Despacho

GSAD 1055721.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 02/05/2022, às 13:25, 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
1056153 e o código CRC 51AF8930.

0006479-70.2021.6.02.8000 1056153v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2022.
À COFIN
 
Senhor coordenador,
 
Vieram os autos para avaliação do impacto

orçamentário decorrente da contratação de empresa do ramo
de transporte em veículo automotor com condutores munidos,
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.

No Despacho SEIC (1054922), a unidade
apresentou dois orçamentos estimados, utilizando os
quantitativos de veículos dispostos nas tabelas presentes nas
páginas 09/12 (orçamento A - 1055158) e nas páginas 13/16,
que contempla as alterações solicitadas pelos cartórios
eleitorais (orçamento B - 1055171), resultando nos valores
estimados totais de R$ 709.588,51 (setecentos e nove mil
quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos)
e R$ 834.721,45 (oitocentos e trinta e quatro mil setecentos e
vinte e um reais e quarenta e cinco centavos),
respectivamente.

De acordo com a PLOA 2022 - ORÇAMENTO DE
PLEITOS, foi estimado para o 1º turno das Eleições Gerais
2022, o valor de R$ 555.847,00 e, para o 2º turno o valor de
505.957,00.

Para atender o valor indicado no despacho SEIC
(1054922), serão necessários, considerando o "orçamento A",
mais R$ 153.741,51 e, com base no "orçamento B", R$
328.764,45.

Nos termos do Despacho GSAD (1055721),
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indagamos se a reserva de crédito seria no limite da proposta
orçamentária ou, se for o caso, haveria remanejamento a
definir no crédito disponível.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 02/05/2022, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1056177 e o código CRC 0D7A6300.

0006479-70.2021.6.02.8000 1056177v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2022.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Em resposta à solicitação de Vossa Senhoria, elevo

à consideração superior manifestação da SGO(1056177).
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 02/05/2022, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1056607 e o código CRC 285A2CA5.

0006479-70.2021.6.02.8000 1056607v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2022.
Em atenção ao Despacho SGO 1056177, devolvo os

autos aos Srs. Gestores e à SEIC para, respectivamente,
ajustar o TR ao que deliberado pela CPPE, na forma indicada
no Despacho AGE 1037465, em que se fixam os parâmetros
para a quantificação dos veículos, dada a impossibilidade de
se dar sequência à instrução com as duas alternativas de
composição consideradas no TR de evento 1054991.

Para que fique mais claro, transcreve-se o citado
Despacho AGE 1054991:

Senhor gestor contratual.
Em reunião da Comissão Permanente de
Planejamento das Eleições cuja ata consta do
evento 1036842 , restou deliberado que: 
2.4. Manter o quantitativo de automóveis da
eleição passada e verificar a possibilidade de
aditivo em acréscimo de até 25%, esperando-
se os pedidos dos Cartórios.
Em sendo assim, encaminho os presentes
autos a Vossa Senhoria para os fins a que se
destina.

Em paralelo, siguam os autos à SGO, para revisar a
informação do impacto orçamentário, devendo considerar o
quadro geral de demandas, para efeito de pedido de reforço
orçamentário, a ser veiculado, com a brevidade necessária, ao
TSE.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/05/2022, às 22:46, 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
1056904 e o código CRC 717C31E2.

0006479-70.2021.6.02.8000 1056904v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2022.
À gestão contratual,
 
Para atendimento do determinado pelo Senhor

Secretário de Administração - Despacho GSAD - 1056904,
solicitamos que os autos sejam devolvidos a esta Seção após
formalização do Termo de Referência ajustado.

 
Atencisoamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 03/05/2022, às 14:42, 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
1057453 e o código CRC A20F1AC5.

0006479-70.2021.6.02.8000 1057453v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

           ANEXO I

   TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de Empresa para serviço de transporte auxiliar para as Eleições de
2022

1. OBJETO: Contração 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 e reparação e substituição de urnas).

2.  JUSTIFICATIVA:  A  contratação  se  justifica  pelo  aumento  da  demanda  de
serviços  na  Sede  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TRE-AL  e  nos
Cartórios  Eleitorais  do  Estado  de  Alagoas,  sendo  assim  indispensável  o
deslocamento de servidores e colaboradores e o transporte de material para a
devida  assistência,  haja  vista  o  processo  eleitoral  de  2022,  o  que  não  é
suportável pela frota de veículos próprios e cedidos.

3. ESPECIFICAÇÕES: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.

4. QUANTIDADE: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.

5. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:

5.1.  Comprovação  pela  licitante,  mediante  declaração  de  órgão  público  ou
empresa  privada,  de  que  ela  exerce  ou  exerceu  atividade  pertinente  e
compatível com a que se pretende contratar.
5.2. Certidões negativas junto ao INSS (CND-INSS), RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(CERTIDÃO  NEGATIVA  CONJUNTA),  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL  (FGTS)  e
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.
5.3. Capital mínimo correspondente a 10% do valor exigido para a contratação.
5.3.1.  Apresentar  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último
exercício social, já exigíveis e  apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios,  podendo ser atualizados por índices oficiais,  quando
encerrado a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta que
tenha  minimamente  valor  igual  ao  da  contratação,  e  a  ser  verificado  pela
unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço patrimonial e
demonstrações  contábeis  referentes  ao  último exercício  social,  comprovando
índices de Liquidez Geral -LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG
igual ou superior a 1 (um).

1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

5.4.  No  caso  de  cooperativa,  a  relação  dos  cooperados  que  atendem  aos
requisitos  técnicos  para  a  contratação  e  execução  do  contrato,  com  as
respectivas  atas  de  inscrição;  a  declaração  de  regularidade  de  situação  do
contribuinte  individual  –  DRSCI  de  cada  um dos  cooperados  relacionados;  a
comprovação  do  capital  social  proporcional  ao  número  de  cooperados
necessários à prestação do serviço, o comprovante de registro na organização
das  cooperativas  brasileiras  ou  na entidade estadual,  se  houver,  documento
comprobatório de integração das respectivas quotas partes pelos cooperados
que executarão o contrato, a ata de fundação, estatuto social  com a ata da
assembleia que o aprovou e editais de convocação das três últimas assembleias
gerais extraordinárias, e a ata da sessão em que os cooperados autorizam a
cooperativa a contratar o objeto da licitação.     

5.5.  A  exigência  de  documentos  que comprovem a qualificação  técnica  e  a
capacidade econômico-financeira das licitantes, desde que compatíveis com o
objeto  a  ser  licitado,  não  é  apenas  uma  faculdade,  mas  um  dever  da
Administração, devendo ser essa exigência a mínima capaz de assegurar que a
empresa contratada estará apta a fornecer os bens ou serviços pactuados, de
acordo com o entendimento do TCU (Acórdão nº 891/2018 – Plenário).

6. PAGAMENTO:

6.1.  O  pagamento  será  efetuado  em  02  (duas)  parcelas,  sendo  a  primeira
correspondente  a  70%  do  valor  da  contratação,  com atestação  parcial  dos
serviços  pela  gestão,  em até  08  dias  úteis,  após  apresentação  da  fatura  e
certidõs negativas da RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcelacorrespondente
ao  30% dos  serviços,  após  a  apresentação  da  atestação  dos  serviços  pelos
fiscais  setoriais,  com  apresentação  de  relatórios  circunstanciados,  a  ser
elaborado conforme modelo apresentado pela gestão, pelos chefes de Cartórios
e no prazo de 15 dias úteis após a conclusão de cada turno de votação. 
6.2. Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas;
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. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
6.5. O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e as
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;
6.6. 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. 

2

Termo de Referência ajustado 2 (1058093)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 529



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

7.  VALOR  ESTIMADO  DA  AQUISIÇÃO:  A  cargo  da  Seção  de  Instrução  de
Contratações – SEIC, com base nas planilhas disponibilizadas no Anexo II deste
Termo de Referência.

8.  RECURSOS  ORÇAMENTÁRIOS:  As  despesas  decorrentes  da  execução
contratual  correrão  à  conta  dos  recursos  orçamentários  aprovados  para  o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para as Eleições Gerais de 2022.

9. FORMA DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Pelo menor preço global.

10.  UNIDADES  GESTORA  E  FISCALIZADORAS:  Gestores  designados  pela
Administração que Será responsável pela gestão contratual e fiscalização
administrativa.  Todas  as  unidades  usuárias  serão  fiscais  imediatas  do
contrato,  responsáveis  pelo  adequado  cumprimento  dos  termos
contratuais  na  execução  local,  devendo  reportar  imediata  e
pormenorizadamente à gestão contratual toda e qualquer irregularidade
constatada  durante  a  execução  contratual,  devendo  preencher
fidedignamente os formulários pertinentes e entregar relatório ao final
dos trabalhos, conforme modelo a ser fornecido.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

11.1.  Efetuar  o  pagamento  na  forma  prevista  no  Item  6  deste  Termo  de
Referência;
11.2. Fiscalizar a execução do contrato;
11.3.  Comunicar,  imediatamente  à  Contratada  qualquer  irregularidade
observada durante a execução do contrato;
11.4. Comunicar à Contratada  eventual remanejamento de quantitativos, nos
termos previstos no subitem 2.1.2 do Anexo I-A deste Termo de Referência, com
antecedência mínima de 1 (um) dia útil.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

12.1.  Apresentar  veículos  com,  no  máximo,  5  (cinco)  anos  de  fabricação,
regulares perante aos órgãos de fiscalização do trânsito,  com os respectivos
condutores  portando  documentos  de  habilitação  regulares,  na  forma  da
legislação de trânsito em vigor;
12.2. Indicar preposto como o qual diretamente tratará o TRE-AL por conduto do
servidor designado para a fiscalização do contrato, durante a execução;
12.3. Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada
condutor com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome R.G.
e  título  de  eleitor  do  condutor,  bem assim fornecer  camisa  ou  colete  para
identificação onde conste na parte posterior, em posição integralmente visível, a
seguinte inscrição “Transporte Auxiliar – Eleições 2022” em tipo uniforme de
letras  e  números  em  dimensão  que  ocupe  pelo  menos  20%  da  área  da
vestimenta;
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12.4  Executar  o  contrato  em  estrita  conformidade  com  as  disposições  e
especificações  do  presente  Termo  de  Referência  e  da  proposta  de  preços
apresentada, adotando-se esta como complementar, desde que em benefício do
CONTRATANTE, responsabilizando-se integralmente pelos serviços contratados e
sua execução, nos termos do instrumento da avença e da legislação vigente;
12.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com
observência às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação,
utilizando,  da  mesma  forma,  equipamentos,  materiais  e  produtos  em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas;
12.6. Apresentar os veículos com motoristas nas sedes dos Cartórios Eleitorais e
nos Núcleos de Apoio Técnico nas datas e horários designados;
12.7.  Repor  os  veículos  com  motoristas  que,  por  qualquer  razão  não  se
apresentem disponíveis  para  o  Contratante  nas  condições,  horários  e  locais
designados, no prazo de até 60 (sessenta) minutos;
12.7.1  Após  o  prazo  de  reposição  indicado  no  subitem  12.7,  poderão  ser
aplicadas as sanções administrativas previstas no item 1.3, abaixo;
12.7.2. Em qualquer hipótese de não apresentação de veículos com motoristas,
serão  glosados  os  valores  relativos  ao  atraso,  contados  a  cada  15  (quinze)
minutos, arredondando-se a fração para o quarto de hora seguinte;
Responsabilizar-se por indenizações decorrentes de quaisquer danos ou
prejuízos  causados  direta  ou  indiretamente  ao  CONTRATANTE,  ou  a
terceiros, por seus empregados, decorrentes de dolo ou culpa, durante a
execução  dos  serviços  contratados,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa
responsabilidade a fiscalização/acompanhamento pelo CONTRATANTE;

12.8. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais
ligadas ao contrato;

12.9.  Diligenciar  para  que  os  serviços  sejam  prestados  de  acordo  com  as
especificações estabelecidas;

12.10. Cumprir  as  determinações  do  gestor  do  contrato,  a  fim  de  que  os
serviços sejam regularmente prestados;
12.11. Manter  durante  a  execução  do  contrato  todas  as  condições  que
culminaram  em  sua  habilitação,  principalmente  a  regularidade  fiscal  e
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas
na  legislação  vigente  e  na  aplicável  à  natureza  dos  serviços  objeto  do
instrumento contratual;
12.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços, além de
outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei
nº  8.078/1990)  que  sejam  compatíveis  com  o  regime  de  direito  público,
principalmente no caso de silêncio do instrumento contratual;
12.13. Cumprir  os postulados legais vigentes de âmbito federal,  estadual ou
municipal  e  as  normas  internas  de  segurança  e  de  medicina  do  trabalho
aplicáveis aos serviços objeto deste Contrato;
12.14. Acatar  a  outras  determinações  previstas  na  legislação  aplicável  à
natureza do objeto deste contrato;
12.15. Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços
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de que atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18/10/2005 e
06/12/2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

13.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
13.2. Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em
que se estenda a inexecução dos serviços por mais de um dia, até o limite de
5% (cinco por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na
resolução de irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
13.3. Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de
3%(três por cento), incidente sobre o valor da diária, considerando o custo da
mão  de  obra,  taxa  de  administração,  lucro  e  tributo,  quando  do  atraso  na
apresentação  dos  condutores  ou  recusa  em  prestar  serviços  nas  condições

contratuais, alé de glosa proporcional do serviço não prestado; 
13.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do
valor remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial
das obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de
execução dos serviços por período superior a 3 (três) horas;
13.5.  Suspensão  temporária  de  participação  em licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
13.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública; e/ou
13.7. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima
referida(s) e das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro
do prazo de validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho,
deixar  de  entregar  a  documentação  exigida  para  o  certame  ou  apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudas na execução do contrato e/ou comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Maceió, 29 de abril de 2022.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência

Carlos Antônio Vieira Costa                                            José Carlos de Souza--------

  Tecnico Judiciário – SMR                                                 SAD
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO

1. ESPECIFICAÇÕES:

     1.1. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:

1.1.1. Os serviços serão prestados para deslocamento de passageiros (agentes
da Justiça Eleitoral de Alagoas) e materiais de apoio logístico às atividades das
Eleições Gerais 2022, observado o seguinte:
1.1.1.1. Os veículos do tipo automóvel,  definidos no item 1.3, subitem 1.3.1,
inciso  I,deste  Termo  de  Referência,  serão  utilizados  prioritariamente  para  o
transporte  de  passageiros,  podendo  eventualmente  transportar  materiais,
respeitados os limites legais impostos, entre eles urnas, cabinas de votação,
garrafas e/ou garrafões de água mineral e copos descartáveis – ocasião em que
os  condutores  deverão  participar  das  atividades  de  carga  e  descarga  dos
materiais.
1.1.1.2. Os deslocamentos descritos serão realizados dentro dos limites de cada
Zona  Eleitoral,  entre  os  diversos  locais  de  votação  e  municípios,  sem
acréscimos.
1.1.1.2.1. A Etapa 1, será EXCEÇÃO à regra, pois sua área de deslocamento sem
quilometragem excedente compreende toda área de cada NAT (Núcleo de Apoio
Técnico) e terá, entre outras, a missão de promover meio de transporte para a
vistoria  elétrica  dos  locais  de  votação  críticos,  a  serem determinados  pelos
chefes de cartório, com o transporte de eletricistas e materiais elétricos.
1.1.1.2.2.  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TRE-AL,  poderá,  a  seu
critério,  deslocar  quaisquer  automóveis  além  dos  limites  das  abrangências
contratadas.  Nessa  eventualidade,  os  encargos  relativos  aos  quilômetros
excedentes  serão  da  responsabilidade  do  TRE-AL,  conforme  planilha
componente da proposta.
1.1.1.2.2.1. Na  hipótese  de  realização  do  deslocamento  além  dos  limites
territoriais contratados, será produzido documento por servidor onde justificará
a necessidade do deslocamento e atestará horários de saída e de retorno, bem
como a distância percorrida.
1.1.1.3. O uso dos telefones celulares, nos limites da contratação, fica restrito ao
recebimento de chamadas pagas na sua origem não se responsabilizando o TRE-
AL por qualquer ligação originada do aparelho durante o período da contratação
ou mesmo recebida na modalidade “a cobrar”.

     1.2. DOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS (MOTORISTAS)

1.2.1. A contratada deverá por à disposição do TRE-AL, nos períodos e horários
indicados  neste  Termo  de  Referência,  condutores  devidamente  habilitados,
segundo  os  quantitativos  estabelecidos,  para  o  transporte  dos  agentes  da
Justiça  Eleitoral,  de equipamentos  e  material  de consumo,  inclusive  gêneros
alimentícios,  quando  for  o  caso,  durante  os  trabalhos  de  preparação  e  de
realização das Eleições 2022.
1.2.2.  Os  condutores  deverão  ter  boa  apresentação  pessoal,  encontrarem-se
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asseados e portando crachás de identificação;
1.2.3. Durante os horários de prestação dos serviços, os condutores terão 01
(uma) hora reservada à realização de refeições, quando sua escala de trabalho
for superior a 06 (seis) horas.

1.2.3.1. Na hipótese de realização de serviços além dos limites de horário
contratados, será produzido documento por servidor onde justificará a
necessidade da execução e atestará com precisão os horários realizados,
devendo responsabilizar-se pela compensação de horários, justificando a
impossibilidade dessa compensação, quando for o caso.

1.3. DOS VEÍCULOS

1.3.1. Os veículos que deverão ser utilizados durante a prestação dos serviços
são:
1.3.1.1.Da  espécie  passageiros,  da  categoria  automóvel  e/ou  ii)  Da  espécie
misto, categorias caminhonete ou utilitário, conforme classificação, nos termos
do art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB;
1.3.2. Os veículos deverão estar em bom estado de conservação, oferecendo
segurança com todos os equipamentos perfeitos e adequados, nos termos da
legislação de trânsito, especialmente quanto ao atendimento das prescrições do
art. 103 do CTB e normas do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; 1.3.3.
Os veículos deverão:
1.3.2.1. ter, no máximo, 05 (cinco) anos de fabricação;
1.3.2.2.  comportar,  no  mínimo,  5  (cinco)  passageiros;iii)  possuir  porta-malas
com volume mínimo de 400 (quatrocentos) litros, sem comprometer o número
de passageiros descrito acima.

2. DA QUANTIDADE DE VEÍCULOS:

2.1. Os condutores de veículo com seus respectivos automóveis e portando
telefones celulares, deverão se apresentar conforme distribuição a seguir:
2.1.1. Nos Cartórios Eleitorais em 9 (nove) etapas, conforme segue:

ETAPA HORÁRIO PERÍODO

Etapa  0  ¹
(PADs)

Das 08:00h às 18:00h a) Período  de  20/09/2022  a
02/10/2022, exceto dia 25/09/2022, e;
b) Período  de  24/10/2022  a
30/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa  1  ²
(NAT)

Das 08:00h às 18:00h a) Período  de  20/09/2022  a  
02/10/2022,   exceto dia 25/09/2022  , e;  
b) de  24/10/2022  a  30/10/2022,  se  
houver 2ºturno.

Etapa 2 Das 08:00h às 18:00h a) Período de 26/09/2022 a 02/10/2022
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e;
b) de  24/10/2022  a  30/10/2022,  se
houver 2ºturno.

Etapa 3 Das 08:00h às 18:00h Antevéspera das eleições:
a) dia 30/09/2022, 1º turno e;
b) dia 28/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa 4 Das 09:00h às 19:00h Véspera das eleições:
a) dia 01/10/2022, 1º turno e;
b) dia 29/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa 5 Das 05:00h às 18:00h Dias das eleições:
a) dia 02/10/2022, 1º turno e;
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa 6 Das 18:00h às 24:00h Dias das eleições:
a) dia 02/10/2022, 1º turno e;
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa  7
(PTRs)

Das 14:00h às 20:00h Dias das eleições:
a) dia 02/10/2022, 1º turno e;
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa 8 Das 08:00h às 18:00ha) Dia 04/10/2022 e;
b) dia 01/11/2022, se houver 2º turno.

2.1.1.1. A Etapa 0 é destinada aos Postos de Atendimento Definitivos – PADs,
conforme listagem adiante, com áreas de abrangência idênticas às das Zonas
Eleitorais a que pertencem.
2.1.1.2. A Etapa 1 é destinada aos municípios que funcionarão com Núcleos de
Apoio Técnico – NATs, vide Tabela de Abrangência dos NATs.
2.1.1.3. A Etapa 7 é destinada aos Pontos de Transmissão Remota – PTRs, nos
termos da Despaçho GDG, evento SEI 1033659 e 1033341.
2.1.1.4.  A  Etapa  8  é  destinada  ao  recolhimento  dos  materiais  de  eleição
remanescentes nos locais de votação.
2.1.1.5. Os veículos da Etapa 1 e das Etapas 0 e 2 a 8 não se confundem, nem
em seus quantitativos, nem em suas regiões de abrangência, conforme subitem
1.1.1.2.
2.1.2.  Os automóveis serão distribuídos de acordo com os seguintes quadros,
podendo haver remanejamento de quantitativos, mediante justificativa trazida
aos  autos  pela  gestão  contratual  e  anuência  do  senhor  Secretário  de
Administração:
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1º TURNO

Zona Município Sede   Etapa
      0

  Etapa
      1 

 Etapa
     2

   Etapa
       3

   Etapa
      4

  Etapa
      5

  Etapa
      6

  Etapa
     7

Etapa
    8

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0

12ª Passo  de
Camaragibe

0 0 0 1 2 3 1 2 0

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0

17ª São  Luís  do
Quitunde

0 0 0 1 2 3 1 0 0

18ª São Miguel dos
Campos

0 0 0 1 2 3 1 1 0

19ª Santana  do
Ipanema

0 0 0 1 1 3 2 1 0

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0
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28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0

29ª Batalha 0 0 0 1 2 2 1 0 0

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0

37ª Porto  Real  do
Colégio

0 0 0 1 2 3 1 0 0

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

TRE Maceió/Edificio
SEDE

0 2 0 1 1 3 3 0 0

Totais de veículos por etapa 3  2 14 43 78 124 71 28 15

Totais de diárias por etapa 36 24 98 43 78 124 71 28 15

TOTAL DE DIÁRIAS 517

10
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2º TURNO

Zona Município Sede   Etapa
      0

  Etapa
      1 

 Etapa
     2

   Etapa
       3

   Etapa
      4

  Etapa
      5

  Etapa
      6

  Etapa
     7

Etapa
    8

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0

12ª Passo  de
Camaragibe

0 0 0 1 2 3 1 2 0

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0

17ª São  Luís  do
Quitunde

0 0 0 1 2 3 1 0 0

18ª São Miguel dos
Campos

0 0 0 1 2 3 1 1 0

19ª Santana  do
Ipanema

0 0 0 1 1 3 2 1 0

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0

11
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27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 1 3 2 2 0

29ª Batalha 0 0 0 1 1 2 1 0 0

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 2 2 1 1 0

33ª Maceió 0 0 2 1 1 4 3 2 3

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0

37ª Porto  Real  do
Colégio

0 0 0 1 2 3 1 0 0

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

TRE Maceió 0 2 0 1 1 3 3 0 0

Totais de veículos por etapa 3  2 14 43 78 124 71 28 15

Totais de diárias por etapa 21 14 98 43 78 124 71 28 15

TOTAL DE DIÁRIAS 492

2.1.2.1.  O  remanejamento  referido  deverá  ser  comunicado  à
Contratada  com,  no  mínimo,  1  (um)  dia  útil  de  antecedência
quanto a sua efetivação.

12
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2.1.3. Tabela de relação dos Postos de Atendimento Definitivos – PAD:

Cidade do PAT Zona de Abrangência

Maragogi 14ª – Porto Calvo

Colônia Leopoldina 16ª – São José da Laje

Piranhas 40ª – Delmiro Gouveia

Maceió/AL, 29 de abril de 2022.

Carlos Antônio Vieira Costa
Técnico Judiciário/SMR 

  Jose Carlos de
Analista Judiciário/SAD                       

13
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ANEXO II 

                         PLANILHAS
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ANEXO II-A

        PLANILHA DE CUSTOS – 1º TURNO 

Categoria: Motorista da categoria automóvel e/ou automóvel de carga, categoria
caminhonete ou utilitário

( ) Terceirizada
Tipo da Contratação: ( ) Regime da CLT

( ) Cooperativa – Lei n.º5.764/1971

1.  Serviços  executados  por  sociedades  cooperativas,  na  forma  da  Lei
n.º5.764/1971
Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

1.1. Valor dos serviços executados por associados

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total
              0 3 9 12

1 2 9 12

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1

7 28 6 1

8 15 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

Valor total dos serviços

2. Serviços terceirizados

Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

2.1. Remuneração

a) valor dos serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total (R$)
3 9 12

1 2 9 12

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1
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7 28 6 1

8 15 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

2.2. Encargos previdenciários Percentual Total
a) INSS R$ 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 
3.  Serviços  executados  por  pessoa  física  com  vínculo
empregatício
Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

3.1. Remuneração Quantidade Valor unitário Valor total

3.1.1. Salário

3.1.2. Outros (especificar)

Total da Remuneração

3.2. Encargos sociais incidentes sobre o valor da remuneração Percentual Valor

3.2.1. GRUPO A

a) INSS (art. 22, i da Lei 8.212/91)

b) SESI ou SESC (art. 3º da Lei 8.036/90)

c) SENAI ou SENAC (Decreto 2.318/86)

d) INCRA (Decreto-Lei 1.146/70 e Lei 7.787/89)

e) Salário Educação (art. 3º, I, do Decreto 87.043/82)

f) FGTS (art. 15 da Lei 8.030/90 e art. 7º III da CF/88)

g)  Riscos  Ambientais  do  Trabalho  (antigo  Seguro  Acidente  de
Trabalho)
h) SEBRAE (art. 8º da Lei 8.020/90 e Lei 8.154/90)

3.2.2. GRUPO B

a) 13º Salário

b) Férias

c) Abono Constitucional de Férias (1/3 de Férias)

d) Auxílio doença

e) Licença paternidade

f) Licença maternidade

g) Faltas legais

h) Acidente de trabalho

i) Aviso prévio

3.2.3. GRUPO C

16
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a) Aviso prévio indenizado

b) Indenização adicional

c) Indenização (por rescisão sem justa causa)

3.2.4. GRUPO D

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “B”

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “C”
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL DA REMUNERAÇÃO+ENCARGOS SOCIAIS

4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA (transportar do Anexo “Detalhamento da 
Composição dos Custos) Valor
a) Alimentação

b) Transporte

c) Uniformes/crachás

d) Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA

5. OUTROS INSUMOS (transportar do Anexo “Detalhamento da Composição dos
Custos”) Valor
a) Veículos (locação/disponibilização)

b) Combustíveis

c) Outros (especificar)

TOTAL OUTROS INSUMOS

TOTAL DOS SOMATÓRIOS DOS ITENS 1, 2, 3, 4 E 5

6. DEMAIS COMPONENTES Percentual Valor

a) Despesas Operacionais/Administrativas (% sobre o somatório dos
itens 1, 2, 3, 4 e 5)
b) Lucro (% sobre o somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6.a)

TOTAL DEMAIS COMPONENTES

SOMATÓRIO DOS ITENS (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

7. TRIBUTOS Percentual Valor (2)

a) ISS

b) COFINS

c) PIS

d) Outros (especificar e fundamentar)

TOTAL DE TRIBUTOS

(2) Cálculo do valor dos tributos: X=somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6; Y+somatório dos percentuais dos tributos/100; VTS=valor total
dos serviços; VTS=X/(1-Y); Tributo: VTSxAlíquota

QUADRO RESUMO DO VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO

ITENS Valor
a) Total da mão de obra vinculada à execução dos serviços (somatório dos itens 1, 2 e 
3)
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b) Insumos de mão de obra (item 4)

c) Outros insumos (item 5)

d) Demais componentes (item 6) R$ 
e) Tributos (item 7) R$ 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 

18

Termo de Referência ajustado 2 (1058093)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 545



                                                            ANEXO II-B

                        DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - 1º TURNO

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR
4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA Unitário Total

a) Alimentação R$ 

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total

      0 3 9 12

1 2 9 12

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1

7 28 6 1

8 15 9 1

b) Transporte -

c) Uniformes, crachás

d) Outros (especificar)

5. OUTROS INSUMOS

a) Veículos (locação/disponibilização) R$ 

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total

3 9 12

1 2 9 12

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 * 71 6 1
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7 28 6 1

8 15 9 1

* Etapa 6: não foi estimado custo, pois ela  complementa as diárias iniciadas na etapa 5.

b) Combustíveis R$ 

Etapa Veículos (u) Duração (dias) Litros p/diária Unitário Total

     0 3 12 10

1 2 12 17

2 14 7 17

3 43 1 17

4 78 1 17

5 124 1 17

6 * 71 1 10

7 28 1 10

8 15 1 10

c) Outros (especificar)
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ANEXO II-C

PLANILHA DE CUSTOS – 2º TURNO 
Categoria: Motorista da categoria automóvel e/ou automóvel de carga, categoria caminhonete
ou utilitário

( ) Terceirizada
Tipo da Contratação: ( ) Regime da CLT

( ) Cooperativa – Lei n.º5.764/1971

1. Serviços executados por sociedades cooperativas, na forma da Lei n.º5.764/1971

Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

1.1. Valor dos serviços executados por associados

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total
0 3 9 7
1 2 9 7

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1

7 28 6 1

8 15 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

Valor total dos serviços

2. Serviços terceirizados

Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

2.1. Remuneração

a) valor dos serviços prestados por pessoa física sem vínculo empregatício

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Hora (R$) Duração (dias) Total (R$)
0 3 9 7
1 2 9 7

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1

7 82 6 1
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8 15 9 1

Total do subitem

b) Outros (especificar) Total (R$)

2.2. Encargos previdenciários Percentual Total
a) INSS R$ 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 
3.  Serviços  executados  por  pessoa  física  com  vínculo
empregatício
Discriminação (descrição dos serviços a serem prestados)

3.1. Remuneração Quantidade Valor unitário Valor total
3.1.1. Salário

3.1.2. Outros (especificar)

Total da Remuneração

3.2. Encargos sociais incidentes sobre o valor da remuneração Percentual Valor
3.2.1. GRUPO A

a) INSS (art. 22, i da Lei 8.212/91)

b) SESI ou SESC (art. 3º da Lei 8.036/90)

c) SENAI ou SENAC (Decreto 2.318/86)

d) INCRA (Decreto-Lei 1.146/70 e Lei 7.787/89)

e) Salário Educação (art. 3º, I, do Decreto 87.043/82)

f) FGTS (art. 15 da Lei 8.030/90 e art. 7º III da CF/88)

g) Riscos Ambientais do Trabalho (antigo Seguro Acidente de Trabalho)

h) SEBRAE (art. 8º da Lei 8.020/90 e Lei 8.154/90)
3.2.2. GRUPO B

a) 13º Salário

b) Férias

c) Abono Constitucional de Férias (1/3 de Férias)

d) Auxílio doença

e) Licença paternidade

f) Licença maternidade

g) Faltas legais

h) Acidente de trabalho

i) Aviso prévio

3.2.3. GRUPO C

a) Aviso prévio indenizado
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b) Indenização adicional

c) Indenização (por rescisão sem justa causa)

3.2.4. GRUPO D

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “B”

a) Incidência dos encargos do Grupo “A” sobre os itens do Grupo “C”

VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL DA REMUNERAÇÃO+ENCARGOS SOCIAIS

4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA (transportar do Anexo “Detalhamento da 
Composição dos Custos) Valor

a) Alimentação

b) Transporte

c) Uniformes/crachás

d) Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DE MÃO DE OBRA

5. OUTROS INSUMOS (transportar do Anexo “Detalhamento da Composição dos
Custos”) Valor
a) Veículos (locação/disponibilização)

b) Combustíveis

c) Outros (especificar)

TOTAL OUTROS INSUMOS

TOTAL DOS SOMATÓRIOS DOS ITENS 1, 2, 3, 4 E 5

6. DEMAIS COMPONENTES Percentual Valor

a) Despesas Operacionais/Administrativas (% sobre o somatório dos
itens 1, 2, 3, 4 e 5)

b) Lucro (% sobre o somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6.a)
TOTAL DEMAIS COMPONENTES

SOMATÓRIO DOS ITENS (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

7. TRIBUTOS Percentual Valor (2)

a) ISS

b) COFINS

c) PIS

d) Outros (especificar e fundamentar)

TOTAL DE TRIBUTOS

(2) Cálculo do valor dos tributos: X=somatório dos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6; Y+somatório dos percentuais dos tributos/100; VTS=valor total
dos serviços; VTS=X/(1-Y); Tributo: VTSxAlíquota

QUADRO RESUMO DO VALOR UNITÁRIO DO SERVIÇO

ITENS Valor
a) Total da mão de obra vinculada à execução dos serviços (somatório dos itens 1, 2 e 
3)
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b) Insumos de mão de obra (item 4)

c) Outros insumos (item 5)

d) Demais componentes (item 6)

e) Tributos (item 7)

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

24
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OUTROS INSUMOS
a) Veículos (locação/disponibilização) R$ 

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total
0 3 9 7
1 2 9 7

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

 6* 71 6 1

7 28 6 1

8 15 9 1

* Etapa 6: não foi estimado custo, pois ela  complementa as diárias iniciadas na etapa 5.
b) Combustíveis

Etapa Veículos (u) Duração (dias) Litros p/diária Unitário Total
0 3 7 10
1 2 7 17

2 14 7 17

3 43 1 17

4 78 1 17

5 124 1 17

 6* 71 1 10

7 28 1 10

8 15 1 10
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ANEXO II-D

                 DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS – 2º TURNO

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR
4. INSUMOS DE MÃO DE OBRA Unitário Total
a) Alimentação

Etapa Veículos (u) Jornada (h) Duração (dias) Unitário Total

0 3 9 7
1 2 9 7

2 14 9 7

3 43 9 1

4 78 9 1

5 124 12 1

6 71 6 1

7 28 6 1

8 15 9 1

b) Transporte -
c) Uniformes, crachás
d) Outros (especificar)
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ANEXO II–E

PLANILHA RESUMO

RESUMO

ITEM Valores

Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário, com motorista, para atuação no 1º Turno – PARTE FIXA

Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário,
com  motorista,  para  atuação  no  1º  Turno  –  PARTE  VARIÁVEL
ESTIMADA

Jornada  suplementar  em horas  (quantidade
estimada)

Valor unitário

 230

 Distância  suplementar  a  ser  percorrida  em
km (quantidade estimada)

Valor unitário

4.600

TOTAL ESTIMADO – 1º TURNO

Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário, com motorista, para atuação no 2º Turno, se houver – PARTE
FIXA

 Automóvel de passeio, carga, categoria caminhonete ou utilitário,
com  motorista,  para  atuação  no  2º  Turno,  se  houver  –  PARTE
VARIÁVEL ESTIMADA

 Jornada suplementar em horas  (quantidade
estimada)

Valor unitário

230

 Distância  suplementar  a  ser  percorrida  em
km (quantidade estimada)

4.600

TOTAL ESTIMADO – 2º TURNO

VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO (1º E 2º TURNOS)
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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 maio de 2022.
À gestão contratual,
 
Em análise do Termo de Referência ajustado,

informamos que não foi possível visualizar os
quantitativos estimados para deslocamento dos veículos nas
etapas, conforme informado no Despacho SMR - 1054773.

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 04/05/2022, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1058865 e o código CRC 83A62030.

0006479-70.2021.6.02.8000 1058865v1
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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.
 
Ao Senhor Secretário de Administração e à gestão

contratual (para ciência),
 
Em atendimento ao determinado no Despacho

GSAD (1056904), indicamos a planilha orçamentária
constante do evento 1055158, no montante total de R$
709.588,51 (setecentos e nove mil quinhentos e oitenta e oito
reais e cinquenta e um centavos), como o valor estimado para
contratação, juntando aos autos a planilha vazada (1060400),
para que sejam incluídas no Termo de Referência.

Em atenção ao Despacho SEIC (1058865),
registramos que, em uma leitura mais detalhada do Termo de
Referência, observamos que os quilômetros excedentes serão
aqueles que ultrapassarem os limites das abrangências
contratadas, conforme cláusulas a seguir:

1.1.1.2.2. O Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas – TRE-AL, poderá, a seu critério,
deslocar quaisquer automóveis além dos
limites das abrangências contratadas. Nessa
eventualidade, os encargos relativos aos
quilômetros excedentes serão da
responsabilidade do TRE-AL, conforme
planilha componente da proposta.
1.1.1.2.2.1. Na hipótese de realização do
deslocamento além dos limites territoriais
contratados, será produzido documento por
servidor onde justificará a necessidade do
deslocamento e atestará horários de saída e de
retorno, bem como a distância percorrida.
 

Respeitosamente,
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PROPOSTA DE PREÇO

1º TURNO
Parcela Fixa

Etapa
Qtde Valor

Horas Diárias Hora Diária Total
0 9 36
1 9 24
2 9 98
3 9 43
4 9 78
5 12 124
6 6 71
7 6 28
8 9 15

Total 517
1ª Parcela (após atestação parcial) 70,00%

2ª Parcela (após atestação definitiva) 30,00%
Parcela variável

230

4.600
TOTAL – 1º Turno

2º TURNO

Etapa
Qtde Valor

Horas Diárias Hora Diária Total
0 9 21
1 9 14
2 9 98
3 9 43
4 9 78
5 12 124
6 6 71
7 6 28
8 9 15

Total 492
1ª Parcela (após atestação parcial) 70,00%

2ª Parcela (após atestação definitiva) 30,00%
Parcela estimativa

230

4.600
TOTAL – 2º Turno

TOTAL GERAL (considerando o 2º Turno, se houver)

Jornada suplementar em horas (quantidade 
estimada) 

Distância suplementar a ser percorrida em 
km (quantidade estimada) 

Jornada suplementar em horas (quantidade 
estimada) 

Distância suplementar a ser percorrida em 
km (quantidade estimada) 

Planilha vazada (1060448)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 559



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

           ANEXO I

   TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de Empresa para serviço de transporte auxiliar para as Eleições de
2022

1. OBJETO: Contração 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 e reparação e substituição de urnas).

2.  JUSTIFICATIVA:  A  contratação  se  justifica  pelo  aumento  da  demanda  de
serviços  na  Sede  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TRE-AL  e  nos
Cartórios  Eleitorais  do  Estado  de  Alagoas,  sendo  assim  indispensável  o
deslocamento de servidores e colaboradores e o transporte de material para a
devida  assistência,  haja  vista  o  processo  eleitoral  de  2022,  o  que  não  é
suportável pela frota de veículos próprios e cedidos.

3. ESPECIFICAÇÕES: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.

4. QUANTIDADE: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.

5. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:

5.1.  Comprovação  pela  licitante,  mediante  declaração  de  órgão  público  ou
empresa  privada,  de  que  ela  exerce  ou  exerceu  atividade  pertinente  e
compatível com a que se pretende contratar.
5.2. Certidões negativas junto ao INSS (CND-INSS), RECEITA FEDERAL DO BRASIL
(CERTIDÃO  NEGATIVA  CONJUNTA),  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL  (FGTS)  e
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.
5.3. Capital mínimo correspondente a 10% do valor exigido para a contratação.
5.3.1.  Apresentar  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último
exercício social, já exigíveis e  apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios,  podendo ser atualizados por índices oficiais,  quando
encerrado a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta que
tenha  minimamente  valor  igual  ao  da  contratação,  e  a  ser  verificado  pela
unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço patrimonial e
demonstrações  contábeis  referentes  ao  último exercício  social,  comprovando
índices de Liquidez Geral -LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG
igual ou superior a 1 (um).
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5.4.  No  caso  de  cooperativa,  a  relação  dos  cooperados  que  atendem  aos
requisitos  técnicos  para  a  contratação  e  execução  do  contrato,  com  as
respectivas  atas  de  inscrição;  a  declaração  de  regularidade  de  situação  do
contribuinte  individual  –  DRSCI  de  cada  um dos  cooperados  relacionados;  a
comprovação  do  capital  social  proporcional  ao  número  de  cooperados
necessários à prestação do serviço, o comprovante de registro na organização
das  cooperativas  brasileiras  ou  na entidade estadual,  se  houver,  documento
comprobatório de integração das respectivas quotas partes pelos cooperados
que executarão o contrato, a ata de fundação, estatuto social  com a ata da
assembleia que o aprovou e editais de convocação das três últimas assembleias
gerais extraordinárias, e a ata da sessão em que os cooperados autorizam a
cooperativa a contratar o objeto da licitação.     

5.5.  A  exigência  de  documentos  que comprovem a qualificação  técnica  e  a
capacidade econômico-financeira das licitantes, desde que compatíveis com o
objeto  a  ser  licitado,  não  é  apenas  uma  faculdade,  mas  um  dever  da
Administração, devendo ser essa exigência a mínima capaz de assegurar que a
empresa contratada estará apta a fornecer os bens ou serviços pactuados, de
acordo com o entendimento do TCU (Acórdão nº 891/2018 – Plenário).

6. PAGAMENTO:

6.1.  O  pagamento  será  efetuado  em  02  (duas)  parcelas,  sendo  a  primeira
correspondente  a  70%  do  valor  da  contratação,  com atestação  parcial  dos
serviços  pela  gestão,  em até  08  dias  úteis,  após  apresentação  da  fatura  e
certidõs negativas da RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcelacorrespondente
ao  30% dos  serviços,  após  a  apresentação  da  atestação  dos  serviços  pelos
fiscais  setoriais,  com  apresentação  de  relatórios  circunstanciados,  a  ser
elaborado conforme modelo apresentado pela gestão, pelos chefes de Cartórios
e no prazo de 15 dias úteis após a conclusão de cada turno de votação. 
6.2. Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas;
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. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
6.5. O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e as
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;
6.6. 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.  VALOR  ESTIMADO  DA  AQUISIÇÃO:  A  cargo  da  Seção  de  Instrução  de
Contratações – SEIC, com base nas planilhas disponibilizadas no Anexo II deste
Termo de Referência.

8.  RECURSOS  ORÇAMENTÁRIOS:  As  despesas  decorrentes  da  execução
contratual  correrão  à  conta  dos  recursos  orçamentários  aprovados  para  o
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para as Eleições Gerais de 2022.

9. FORMA DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Pelo menor preço global.

10.  UNIDADES  GESTORA  E  FISCALIZADORAS:  Gestores  designados  pela
Administração que Será responsável pela gestão contratual e fiscalização
administrativa.  Todas  as  unidades  usuárias  serão  fiscais  imediatas  do
contrato,  responsáveis  pelo  adequado  cumprimento  dos  termos
contratuais  na  execução  local,  devendo  reportar  imediata  e
pormenorizadamente à gestão contratual toda e qualquer irregularidade
constatada  durante  a  execução  contratual,  devendo  preencher
fidedignamente os formulários pertinentes e entregar relatório ao final
dos trabalhos, conforme modelo a ser fornecido.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

11.1.  Efetuar  o  pagamento  na  forma  prevista  no  Item  6  deste  Termo  de
Referência;
11.2. Fiscalizar a execução do contrato;
11.3.  Comunicar,  imediatamente  à  Contratada  qualquer  irregularidade
observada durante a execução do contrato;
11.4. Comunicar à Contratada  eventual remanejamento de quantitativos, nos
termos previstos no subitem 2.1.2 do Anexo I-A deste Termo de Referência, com
antecedência mínima de 1 (um) dia útil.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

12.1.  Apresentar  veículos  com,  no  máximo,  5  (cinco)  anos  de  fabricação,
regulares perante aos órgãos de fiscalização do trânsito,  com os respectivos
condutores  portando  documentos  de  habilitação  regulares,  na  forma  da
legislação de trânsito em vigor;
12.2. Indicar preposto como o qual diretamente tratará o TRE-AL por conduto do
servidor designado para a fiscalização do contrato, durante a execução;
12.3. Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada
condutor com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome R.G.
e  título  de  eleitor  do  condutor,  bem assim fornecer  camisa  ou  colete  para
identificação onde conste na parte posterior, em posição integralmente visível, a
seguinte inscrição “Transporte Auxiliar – Eleições 2022” em tipo uniforme de
letras  e  números  em  dimensão  que  ocupe  pelo  menos  20%  da  área  da
vestimenta;
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12.4  Executar  o  contrato  em  estrita  conformidade  com  as  disposições  e
especificações  do  presente  Termo  de  Referência  e  da  proposta  de  preços
apresentada, adotando-se esta como complementar, desde que em benefício do
CONTRATANTE, responsabilizando-se integralmente pelos serviços contratados e
sua execução, nos termos do instrumento da avença e da legislação vigente;
12.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com
observência às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação,
utilizando,  da  mesma  forma,  equipamentos,  materiais  e  produtos  em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas;
12.6. Apresentar os veículos com motoristas nas sedes dos Cartórios Eleitorais e
nos Núcleos de Apoio Técnico nas datas e horários designados;
12.7.  Repor  os  veículos  com  motoristas  que,  por  qualquer  razão  não  se
apresentem disponíveis  para  o  Contratante  nas  condições,  horários  e  locais
designados, no prazo de até 60 (sessenta) minutos;
12.7.1  Após  o  prazo  de  reposição  indicado  no  subitem  12.7,  poderão  ser
aplicadas as sanções administrativas previstas no item 1.3, abaixo;
12.7.2. Em qualquer hipótese de não apresentação de veículos com motoristas,
serão  glosados  os  valores  relativos  ao  atraso,  contados  a  cada  15  (quinze)
minutos, arredondando-se a fração para o quarto de hora seguinte;
Responsabilizar-se por indenizações decorrentes de quaisquer danos ou
prejuízos  causados  direta  ou  indiretamente  ao  CONTRATANTE,  ou  a
terceiros, por seus empregados, decorrentes de dolo ou culpa, durante a
execução  dos  serviços  contratados,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa
responsabilidade a fiscalização/acompanhamento pelo CONTRATANTE;

12.8. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais
ligadas ao contrato;

12.9.  Diligenciar  para  que  os  serviços  sejam  prestados  de  acordo  com  as
especificações estabelecidas;

12.10. Cumprir  as  determinações  do  gestor  do  contrato,  a  fim  de  que  os
serviços sejam regularmente prestados;
12.11. Manter  durante  a  execução  do  contrato  todas  as  condições  que
culminaram  em  sua  habilitação,  principalmente  a  regularidade  fiscal  e
previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas
na  legislação  vigente  e  na  aplicável  à  natureza  dos  serviços  objeto  do
instrumento contratual;
12.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços, além de
outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei
nº  8.078/1990)  que  sejam  compatíveis  com  o  regime  de  direito  público,
principalmente no caso de silêncio do instrumento contratual;
12.13. Cumprir  os postulados legais vigentes de âmbito federal,  estadual ou
municipal  e  as  normas  internas  de  segurança  e  de  medicina  do  trabalho
aplicáveis aos serviços objeto deste Contrato;
12.14. Acatar  a  outras  determinações  previstas  na  legislação  aplicável  à
natureza do objeto deste contrato;
12.15. Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços
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de que atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18/10/2005 e
06/12/2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

13.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
13.2. Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em
que se estenda a inexecução dos serviços por mais de um dia, até o limite de
5% (cinco por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na
resolução de irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
13.3. Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de
3%(três por cento), incidente sobre o valor da diária, considerando o custo da
mão  de  obra,  taxa  de  administração,  lucro  e  tributo,  quando  do  atraso  na
apresentação  dos  condutores  ou  recusa  em  prestar  serviços  nas  condições

contratuais, alé de glosa proporcional do serviço não prestado; 
13.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do
valor remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial
das obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de
execução dos serviços por período superior a 3 (três) horas;
13.5.  Suspensão  temporária  de  participação  em licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
13.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública; e/ou
13.7. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima
referida(s) e das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro
do prazo de validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho,
deixar  de  entregar  a  documentação  exigida  para  o  certame  ou  apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudas na execução do contrato e/ou comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Maceió, 29 de abril de 2022.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência

Carlos Antônio Vieira Costa                                            José Carlos de Souza--------

  Tecnico Judiciário – SMR                                                 SAD
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO

1. ESPECIFICAÇÕES:

     1.1. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:

1.1.1. Os serviços serão prestados para deslocamento de passageiros (agentes
da Justiça Eleitoral de Alagoas) e materiais de apoio logístico às atividades das
Eleições Gerais 2022, observado o seguinte:
1.1.1.1. Os veículos do tipo automóvel,  definidos no item 1.3, subitem 1.3.1,
inciso  I,deste  Termo  de  Referência,  serão  utilizados  prioritariamente  para  o
transporte  de  passageiros,  podendo  eventualmente  transportar  materiais,
respeitados os limites legais impostos, entre eles urnas, cabinas de votação,
garrafas e/ou garrafões de água mineral e copos descartáveis – ocasião em que
os  condutores  deverão  participar  das  atividades  de  carga  e  descarga  dos
materiais.
1.1.1.2. Os deslocamentos descritos serão realizados dentro dos limites de cada
Zona  Eleitoral,  entre  os  diversos  locais  de  votação  e  municípios,  sem
acréscimos.
1.1.1.2.1. A Etapa 1, será EXCEÇÃO à regra, pois sua área de deslocamento sem
quilometragem excedente compreende toda área de cada NAT (Núcleo de Apoio
Técnico) e terá, entre outras, a missão de promover meio de transporte para a
vistoria  elétrica  dos  locais  de  votação  críticos,  a  serem determinados  pelos
chefes de cartório, com o transporte de eletricistas e materiais elétricos.
1.1.1.2.2.  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TRE-AL,  poderá,  a  seu
critério,  deslocar  quaisquer  automóveis  além  dos  limites  das  abrangências
contratadas.  Nessa  eventualidade,  os  encargos  relativos  aos  quilômetros
excedentes  serão  da  responsabilidade  do  TRE-AL,  conforme  planilha
componente da proposta.
1.1.1.2.2.1. Na  hipótese  de  realização  do  deslocamento  além  dos  limites
territoriais contratados, será produzido documento por servidor onde justificará
a necessidade do deslocamento e atestará horários de saída e de retorno, bem
como a distância percorrida.
1.1.1.3. O uso dos telefones celulares, nos limites da contratação, fica restrito ao
recebimento de chamadas pagas na sua origem não se responsabilizando o TRE-
AL por qualquer ligação originada do aparelho durante o período da contratação
ou mesmo recebida na modalidade “a cobrar”.

     1.2. DOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS (MOTORISTAS)

1.2.1. A contratada deverá por à disposição do TRE-AL, nos períodos e horários
indicados  neste  Termo  de  Referência,  condutores  devidamente  habilitados,
segundo  os  quantitativos  estabelecidos,  para  o  transporte  dos  agentes  da
Justiça  Eleitoral,  de equipamentos  e  material  de consumo,  inclusive  gêneros
alimentícios,  quando  for  o  caso,  durante  os  trabalhos  de  preparação  e  de
realização das Eleições 2022.
1.2.2.  Os  condutores  deverão  ter  boa  apresentação  pessoal,  encontrarem-se
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asseados e portando crachás de identificação;
1.2.3. Durante os horários de prestação dos serviços, os condutores terão 01
(uma) hora reservada à realização de refeições, quando sua escala de trabalho
for superior a 06 (seis) horas.

1.2.3.1. Na hipótese de realização de serviços além dos limites de horário
contratados, será produzido documento por servidor  onde justificará a
necessidade da execução e atestará com precisão os horários realizados,
devendo responsabilizar-se pela compensação de horários, justificando a
impossibilidade dessa compensação, quando for o caso.

1.3. DOS VEÍCULOS

1.3.1. Os veículos que deverão ser utilizados durante a prestação dos serviços
são:
1.3.1.1.Da  espécie  passageiros,  da  categoria  automóvel  e/ou  ii)  Da  espécie
misto, categorias caminhonete ou utilitário, conforme classificação, nos termos
do art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB;
1.3.2. Os veículos deverão estar em bom estado de conservação, oferecendo
segurança com todos os equipamentos perfeitos e adequados, nos termos da
legislação de trânsito, especialmente quanto ao atendimento das prescrições do
art. 103 do CTB e normas do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; 1.3.3.
Os veículos deverão:
1.3.2.1. ter, no máximo, 05 (cinco) anos de fabricação;
1.3.2.2.  comportar,  no  mínimo,  5  (cinco)  passageiros;iii)  possuir  porta-malas
com volume mínimo de 400 (quatrocentos) litros, sem comprometer o número
de passageiros descrito acima.

2. DA QUANTIDADE DE VEÍCULOS:

2.1. Os condutores de veículo com seus respectivos automóveis e portando
telefones celulares, deverão se apresentar conforme distribuição a seguir:
2.1.1. Nos Cartórios Eleitorais em 9 (nove) etapas, conforme segue:

ETAPA HORÁRIO PERÍODO

Etapa  0  ¹
(PADs)

Das 08:00h às 18:00h a) Período  de  20/09/2022  a
02/10/2022, exceto dia 25/09/2022, e;
b) Período  de  24/10/2022  a
30/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa  1  ²
(NAT)

Das 08:00h às 18:00h a) Período  de  20/09/2022  a  
02/10/2022,   exceto dia 25/09/2022  , e;  
b) de  24/10/2022  a  30/10/2022,  se  
houver 2ºturno.

Etapa 2 Das 08:00h às 18:00h a) Período de 26/09/2022 a 02/10/2022

7
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e;
b) de  24/10/2022  a  30/10/2022,  se
houver 2ºturno.

Etapa 3 Das 08:00h às 18:00h Antevéspera das eleições:
a) dia 30/09/2022, 1º turno e;
b) dia 28/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa 4 Das 09:00h às 19:00h Véspera das eleições:
a) dia 01/10/2022, 1º turno e;
b) dia 29/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa 5 Das 05:00h às 18:00h Dias das eleições:
a) dia 02/10/2022, 1º turno e;
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa 6 Das 18:00h às 24:00h Dias das eleições:
a) dia 02/10/2022, 1º turno e;
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa  7
(PTRs)

Das 14:00h às 20:00h Dias das eleições:
a) dia 02/10/2022, 1º turno e;
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno.

Etapa 8 Das 08:00h às 18:00ha) Dia 04/10/2022 e;
b) dia 01/11/2022, se houver 2º turno.

2.1.1.1. A Etapa 0 é destinada aos Postos de Atendimento Definitivos – PADs,
conforme listagem adiante, com áreas de abrangência idênticas às das Zonas
Eleitorais a que pertencem.
2.1.1.2. A Etapa 1 é destinada aos municípios que funcionarão com Núcleos de
Apoio Técnico – NATs, vide Tabela de Abrangência dos NATs.
2.1.1.3. A Etapa 7 é destinada aos Pontos de Transmissão Remota – PTRs, nos
termos da Despaçho GDG, evento SEI 1033659 e 1033341.
2.1.1.4.  A  Etapa  8  é  destinada  ao  recolhimento  dos  materiais  de  eleição
remanescentes nos locais de votação.
2.1.1.5. Os veículos da Etapa 1 e das Etapas 0 e 2 a 8 não se confundem, nem
em seus quantitativos, nem em suas regiões de abrangência, conforme subitem
1.1.1.2.
2.1.2.  Os automóveis serão distribuídos de acordo com os seguintes quadros,
podendo haver remanejamento de quantitativos, mediante justificativa trazida
aos  autos  pela  gestão  contratual  e  anuência  do  senhor  Secretário  de
Administração:

8
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1º TURNO

Zona Município Sede   Etapa
      0

  Etapa
      1 

 Etapa
     2

   Etapa
       3

   Etapa
      4

  Etapa
      5

  Etapa
      6

  Etapa
     7

Etapa
    8

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0

12ª Passo  de
Camaragibe

0 0 0 1 2 3 1 2 0

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0

17ª São  Luís  do
Quitunde

0 0 0 1 2 3 1 0 0

18ª São Miguel dos
Campos

0 0 0 1 2 3 1 1 0

19ª Santana  do
Ipanema

0 0 0 1 1 3 2 1 0

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0

9
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28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0

29ª Batalha 0 0 0 1 2 2 1 0 0

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0

37ª Porto  Real  do
Colégio

0 0 0 1 2 3 1 0 0

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

TRE Maceió/Edificio
SEDE

0 2 0 1 1 3 3 0 0

Totais de veículos por etapa 3  2 14 43 78 124 71 28 15

Totais de diárias por etapa 36 24 98 43 78 124 71 28 15

TOTAL DE DIÁRIAS 517

10
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2º TURNO

Zona Município Sede   Etapa
      0

  Etapa
      1 

 Etapa
     2

   Etapa
       3

   Etapa
      4

  Etapa
      5

  Etapa
      6

  Etapa
     7

Etapa
    8

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0

12ª Passo  de
Camaragibe

0 0 0 1 2 3 1 2 0

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0

17ª São  Luís  do
Quitunde

0 0 0 1 2 3 1 0 0

18ª São Miguel dos
Campos

0 0 0 1 2 3 1 1 0

19ª Santana  do
Ipanema

0 0 0 1 1 3 2 1 0

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0
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27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 1 3 2 2 0

29ª Batalha 0 0 0 1 1 2 1 0 0

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 2 2 1 1 0

33ª Maceió 0 0 2 1 1 4 3 2 3

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0

37ª Porto  Real  do
Colégio

0 0 0 1 2 3 1 0 0

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0

TRE Maceió 0 2 0 1 1 3 3 0 0

Totais de veículos por etapa 3  2 14 43 78 124 71 28 15

Totais de diárias por etapa 21 14 98 43 78 124 71 28 15

TOTAL DE DIÁRIAS 492

2.1.2.1.  O  remanejamento  referido  deverá  ser  comunicado  à
Contratada  com,  no  mínimo,  1  (um)  dia  útil  de  antecedência
quanto a sua efetivação.
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2.1.3. Tabela de relação dos Postos de Atendimento Definitivos – PAD:

Cidade do PAT Zona de Abrangência

Maragogi 14ª – Porto Calvo

Colônia Leopoldina 16ª – São José da Laje

Piranhas 40ª – Delmiro Gouveia

Maceió/AL, 29 de abril de 2022.

Carlos Antônio Vieira Costa
Técnico Judiciário/SMR 

  Jose Carlos de
Analista Judiciário/SAD                       
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ANEXO I-B

PLANILHA DE CUSTO

                           1º TURNO

Parcela Fixa

Etapa
Qtde valor

Horas Diárias Hora Diária total

              0 9 36

1 9 24

2 9 98

3 9 43

4 9 78

5 12 124

6 6 71

7 6 28

8 9 15

Total 517
1ª parcela (após atestação parcial) 70,00%

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00%
Parcela Variável

Jornada  suplementar  em  horas  (qtde
estimada) 230

Valor unitário Valor total

Distancia  suplementar  a  ser  percorrida  em
km (quantidade estimada) 4.600

TOTAL  - 1º Turno

14
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                           2º TURNO

Parcela Fixa

Etapa
Qtde valor

Horas Diárias Hora Diária total

              0 9 21

1 9 14

2 9 98

3 9 43

4 9 78

5 12 124

6 6 71

7 6 28

8 9 15

Total 492
1ª parcela (após atestação parcial) 70,00%

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00%
Parcela Variável

Jornada  suplementar  em  horas  (qtde
estimada) 230

Valor unitário Valor total

Distancia  suplementar  a  ser  percorrida  em
km (quantidade estimada) 4.600

TOTAL  - 1º Turno

TOTAL  GERAL   (considerando o 2º turno se houver)

15
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2022.
A SAD.
Senhor Secretário, estamos encaminhando em

anexo, doc SEI (1062411), Termo de Referência ajustado, para
análise e aprovação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Técnico
Judiciário, em 10/05/2022, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1062413 e o código CRC C0E7DDC1.

0006479-70.2021.6.02.8000 1062413v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2022.
Revisado o TR (doc. 1062411), solicito à SEIC,

confirmar ou ajustar a estimativa indicada no
Despacho 1060400.

Em paralelo, à SPPAC, para eventual
pronunciamento quanto ao conteúdo do TR; e à SGO, para
promover a reserva de crédito, considerando o valor já
indicado pela SEGEC, como estimado para a execução da
despesa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/05/2022, às 21:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1063861 e o código CRC AD175CEC.

0006479-70.2021.6.02.8000 1063861v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  12/05/2022 13:25
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 132

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 167864 0100000000 339039 70277 UEL TRANSP1

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

12/05/2022 0006479-70.2021.6.02 - 345.005,58

Código Nome

070011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Favorecido

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

CEP

57051-090

Município

MACEIO AL

UF Telefone

(082) 2122-7700

Descrição

RESERVA DE CREDITO TRANSPORTE DE URNAS NO PRIMEIRO TURNO ELEIÇÕES 2022. CONFORME
DESPACHO SEIC DOC 1060400. PROC 0006479-70.2021.6.02

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

12/05/2022 Inclusão 345.005,58

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

12/05/2022 13:18:50
Operação
Inclusão
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  12/05/2022 13:33
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 133

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 167864 0100000000 339039 70277 UEL TRANSP2

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

12/05/2022 0006479-70.2021.6.02 - 364.582,93

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE URNAS. SEGUNDO TURNO, SE HOUVER.
ELEIÇÕES DE 2022. PROC 0006479-70.2021.6.02

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

12/05/2022 Inclusão 364.582,93

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

12/05/2022 13:32:09
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 132; 2022RO000575 - RESERVA PRIMEIRO TURNO
PE 133; 2022RO000576 - RESERVA SEGUNDO TURNO, SE

HOUVER.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 12/05/2022, às 14:37, 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
1064220 e o código CRC B1FAD52A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atenção ao determinado no Despacho GSAD

(1063861), confirmamos o valor estimado da despesa, uma vez
que a atualização do Termo de Referência visou a inclusão do
novo formato da planilha orçamentária.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 12/05/2022, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1064269 e o código CRC ABB46FC4.

0006479-70.2021.6.02.8000 1064269v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2022.
À SAD, reiterando-se o teor do despacho constante

do evento 1051138, registrando-se que as recomendações ali
constantes foram incorporadas na última versão do TR
anexado pela gestão, evento 1062411, assim como
concordamos com o novo formato da planilha de preços
anexado aos autos pela SEIC e também já consolidado no
novo TR.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 12/05/2022, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1064366 e o código CRC B10E548B.

0006479-70.2021.6.02.8000 1064366v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2022.
Acuso ciência do Despacho SEIC 0100238 e do

SPPAC 1064366, e evoluo os autos à SLC, para elaborar a
minuta do edital.

Por oportuno, aprovo, nos limites de competência
desta Secretaria, especialmente aquelas indicadas na
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, abstraídas as questões
atinentes ao planejamento das eleições, a cargo da CPPE, o
Termo de Referência de evento 1062411.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/05/2022, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1064544 e o código CRC 018FFEC8.

0006479-70.2021.6.02.8000 1064544v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

1 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222  

 
MINUTA 

  
PROCESSO Nº 0006479-70.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
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 GLOBAL,  objetivando 
a contratação de empresa do ramo de transporte em veículo automotor com condutores, 
com a finalidade de atender às necessidades de transporte de agentes e materiais da 
Justiça Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração deste Tribunal. 

   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, as Instruções Normativas 
SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 
19 de janeiro de 2010, a  Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de 
janeiro de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria 
nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do 
Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF 
(Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito 
da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 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 deste edital. 
 
2 – DA VIGÊNCIA 
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2.1.  A vigência do contrato será a partir da data da sua assinatura, até o 
dia 31 de dezembro no ano em curso, considerando o prazo para pagamento, podendo 
encerrar-se antes, com a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 
 
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 administrativas, assim 

como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 

vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 

encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 

07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da 

Resolução 229/2016-CNJ). 

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

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

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

de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 

42 a 49; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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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 prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

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

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

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

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

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. 

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais/Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas 

apenas duas casas após a vírgula; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes nos anexos deste Edital;  

c)  Valor da hora suplementar, por motorista/veículo, para o caso de os serviços 

ultrapassarem a carga horária; 

d) Valor do quilômetro que deverá ser pago pelo TRE/AL, se houver a 
necessidade de deslocamento entre Zonas Eleitorais no interesse das atividades 
relativas ao pleito eleitoral; 
 
e) Planilha de custo e formação de preços (conforme modelos do Anexo II) que 
retrate a composição do preço proposto; 
 
f) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
abertura deste Pregão; 

 
g) Declaração expressa de que nos preços ofertados estarão inclusas todas as 
despesas necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, inclusive 
as incidências de ordem tributária, previdenciárias e trabalhistas; 

h) Cópia dos acordos ou convenções coletivas que regem as categorias 

profissionais vinculadas à execução do serviço. 

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. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 
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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. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços (1º 
turno + 2º turno). 
 

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) 
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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.  
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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.  

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 
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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 

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.  Será admitido como limite máximo para a contratação o valor global de 
R$ 709.588,51 (setecentos e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e 
cinquenta e um centavos) para contratação dos serviços, sendo R$ 345.005,58 
(trezentos e quarenta e cinco mil, cinco reais e cinquenta e oito centavos) para o 
1º turno de eleição, e R$ 364.582,93 (trezentos e sessenta e quatro mil, 
quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), para o 2º turno de 
eleição, se houver, e que de modo algum vincula a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 
8.3.1., estão disponíveis no Anexo VI.  
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8.2.2.  O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada 
item que compõe a Planilha de Custos, tendo como critério os valores 
disponíveis nas planilhas constantes no Anexo VI. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 
 

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

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

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
 

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

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do serviço ofertado, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme 

modelos constantes nos Anexos II e seguintes deverão ser enviados quando 

solicitados 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 IV. 
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8.8. A licitante vencedora deverá ainda encaminhar, como anexo, pelo 
sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, Termo de sigilo, no modelo do 
Anexo VIII deste edital. 
 
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. 

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. 
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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. 

 

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

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
 

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

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

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 
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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 Municipal, 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 Municipal do domicílio ou sede do 

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como 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 nos cadastros de contribuintes estadual e 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 de Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte, 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. 

9.10.3. Qualificação técnica: Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, no 
mínimo um, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito 
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público ou privado, que demonstre aptidão da licitante na execução de 
atividades compatíveis com o objeto desta contratação. 

 
9.10.3.1. Em caso de cooperativa: relação dos cooperados que atendem 
aos requisitos técnicos para a contratação e execução do contrato, com as 
respectivas atas de inscrição; a declaração de regularidade de situação do 
contribuinte individual – DRSCI de cada um dos cooperados relacionados; a 
comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 
necessários à prestação do serviço; o comprovante de registro na 
organização das cooperativas brasileiras ou na entidade estadual, se 
houver; documento comprobatório de integração das respectivas quotas-
partes pelos cooperados que executarão o contrato; a ata de fundação, 
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou e editais de 
convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e a ata da 
sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto 
da licitação.  
 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira:  

a) Apresentação de capital social de, no mínimo, 10% do valor exigido para a 

contratação. 

b) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 

encerrado a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta que 

tenha minimamente valor igual ao da contratação, e a ser verificado pela 

unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando 

índices de Liquidez Geral -LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG 

igual ou superior a 1 (um). 

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõem o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote ofertado, 

bem como seu valor global (do lote). 

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 contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as 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 24.11 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.. 
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15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor e prazo de pagamento, em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante 
a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
16.1.     Os Gestores designados pela Administração serão responsáveis pela 
gestão contratual e fiscalização administrativa. Todas as unidades usuárias serão fiscais 
imediatas do contrato, responsáveis pelo adequado cumprimento dos termos contratuais 
na execução local, devendo reportar imediata e pormenorizadamente à gestão contratual 
toda e qualquer irregularidade constatada durante a execução contratual, devendo 
preencher fidedignamente os formulários pertinentes e entregar relatório ao final dos 
trabalhos, conforme modelo a ser fornecido. 

 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1.     Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, 
garantindo a prévia e ampla defesa: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;  
 
b) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em que se 
estenda a inexecução dos serviços por mais de um dia, até o limite de 5% (cinco por 
cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na resolução de 
irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de 3% (três 
por cento), incidente sobre o valor da diária, considerando o custo da mão de obra, 
taxa de administração, lucro e tributo, quando do atraso na apresentação dos 
condutores ou recusa em prestar serviços nas condições contratuais, além de glosa 
proporcional do serviço não prestado; 
 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial das 
obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de 
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execução dos serviços por período superior a 3 (três) horas; 
 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
e/ou 
 
g) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima referida(s) e 
das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro do prazo de 
validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de 
entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudas na execução do contrato e/ou comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal. 

  
17.2. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.3. 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 comprovados. 
 
17.4 A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
17.5. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 

17.6. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 

 
17.7. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
17.8. O período de atraso será contado em dias corridos. 
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17.9. 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. 

 
17.9.1.      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. 

 
17.10. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
17.11. 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 em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira 
correspondente a 70% do valor da contratação, com atestação parcial dos serviços pela 
gestão, em até 08 (oito) dias úteis, após apresentação da fatura e certidões negativas da 
RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcela correspondente ao 30% dos serviços, após a 
apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais setoriais, com apresentação de 
relatórios circunstanciados, a ser elaborado conforme modelo apresentado pela gestão, 
pelos chefes de Cartórios e no prazo de 15 dias úteis após a conclusão de cada turno de 
votação. 
 
18.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 
 
18.3. 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. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5.  O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os 
tributos e as 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. 

18.6.  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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18.7.      O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de 
notas fiscais. 

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

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365  365 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados 
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 0107671 (Pleitos 
Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo III deste Edital. 
  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo III deste Edital. 
   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
22.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá 
prestar uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente 
a 5% do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do 
TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 

 
22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a 
adequação do valor da garantia prestada. 
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22.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
22.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 

 

22.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
22.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de 
trabalho, se for o caso. 
 
22.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 22.5. não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das 
verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
22.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no item 22.6., caso haja solicitação de 
resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

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

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

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificação e quantidade do objeto; 
ANEXO II – Planilhas;  
ANEXOS II-A e II-B – Modelo das Planilhas de Custos para os 1º e 2º Turnos; 
ANEXO III – Minuta de Contrato; 
ANEXO IV – Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO V – Acordo entre o MPT e AGU sobre contratação de Cooperativas; 

ANEXO VI – Planilhas preenchidas. 
 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

 
 

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

 
   TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Contratação de Empresa para serviço de transporte auxiliar para as Eleições de 2022 

1. OBJETO: Contração 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 e reparação e substituição de urnas).  

2. JUSTIFICATIVA: A contratação se justifica pelo aumento da demanda de serviços na Sede 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE-AL e nos Cartórios Eleitorais do Estado de 
Alagoas, sendo assim indispensável o deslocamento de servidores e colaboradores e o 
transporte de material para a devida assistência, haja vista o processo eleitoral de 2022, o 
que não é suportável pela frota de veículos próprios e cedidos.  

3. ESPECIFICAÇÕES: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.  

4. QUANTIDADE: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.  

5. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:  

5.1. Comprovação pela licitante, mediante declaração de órgão público ou empresa 
privada, de que ela exerce ou exerceu atividade pertinente e compatível com a que se 
pretende contratar.  

5.2. Certidões negativas junto ao INSS (CND-INSS), RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
(CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FGTS) e CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.  

5.3. Capital mínimo correspondente a 10% do valor exigido para a contratação.  

5.3.1. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado a mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta que tenha minimamente valor igual 
ao da contratação, e a ser verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de 
validação, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral -LG, Liquidez Corrente – LC, e 
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Solvência Geral – SG igual ou superior a 1 (um). 

5.4. No caso de cooperativa, a relação dos cooperados que atendem aos requisitos 
técnicos para a contratação e execução do contrato, com as respectivas atas de 
inscrição; a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI 
de cada um dos cooperados relacionados; a comprovação do capital social proporcional 
ao número de cooperados necessários à prestação do serviço, o comprovante de 
registro na organização das cooperativas brasileiras ou na entidade estadual, se 
houver, documento comprobatório de integração das respectivas quotas partes pelos 
cooperados que executarão o contrato, a ata de fundação, estatuto social com a ata da 
assembleia que o aprovou e editais de convocação das três últimas assembleias gerais 
extraordinárias, e a ata da sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a 
contratar o objeto da licitação.  

5.5. A exigência de documentos que comprovem a qualificação técnica e a capacidade 
econômico-financeira das licitantes, desde que compatíveis com o objeto a ser licitado, 
não é apenas uma faculdade, mas um dever da Administração, devendo ser essa 
exigência a mínima capaz de assegurar que a empresa contratada estará apta a 
fornecer os bens ou serviços pactuados, de acordo com o entendimento do TCU 
(Acórdão nº 891/2018 – Plenário). 

6. PAGAMENTO:  

6.1. O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira 
correspondente a 70% do valor da contratação, com atestação parcial dos serviços pela 
gestão, em até 08 dias úteis, após apresentação da fatura e certidões negativas da 
RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcela correspondente ao 30% dos serviços, após a 
apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais setoriais, com apresentação de 
relatórios circunstanciados, a ser elaborado conforme modelo apresentado pela gestão, 
pelos chefes de Cartórios e no prazo de 15 dias úteis após a conclusão de cada turno de 
votação.  

6.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas;  

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. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;  

6.5. O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e as 
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; 6.6. Não haverá a retenção 
acima caso a Contratada seja optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação 
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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. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: A cargo da Seção de Instrução de Contratações – 
SEIC, com base nas planilhas disponibilizadas no Anexo II deste Termo de Referência.  

8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da execução contratual 
correrão à conta dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas para as Eleições Gerais de 2022.  

9. FORMA DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Pelo menor preço global.  

10. UNIDADES GESTORA E FISCALIZADORAS: Gestores designados pela Administração 
que Será responsável pela gestão contratual e fiscalização administrativa. Todas as 
unidades usuárias serão fiscais imediatas do contrato, responsáveis pelo adequado 
cumprimento dos termos contratuais na execução local, devendo reportar imediata e 
pormenorizadamente à gestão contratual toda e qualquer irregularidade constatada 
durante a execução contratual, devendo preencher fidedignamente os formulários 
pertinentes e entregar relatório ao final dos trabalhos, conforme modelo a ser 
fornecido.  

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  

11.1. Efetuar o pagamento na forma prevista no Item 6 deste Termo de Referência;  

11.2. Fiscalizar a execução do contrato;  

11.3. Comunicar, imediatamente à Contratada qualquer irregularidade observada 
durante a execução do contrato;  

11.4. Comunicar à Contratada eventual remanejamento de quantitativos, nos termos 
previstos no subitem 2.1.2 do Anexo I-A deste Termo de Referência, com antecedência 
mínima de 1 (um) dia útil.  

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

12.1. Apresentar veículos com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação, regulares 
perante aos órgãos de fiscalização do trânsito, com os respectivos condutores portando 
documentos de habilitação regulares, na forma da legislação de trânsito em vigor;  

12.2. Indicar preposto como o qual diretamente tratará o TRE-AL por conduto do 
servidor designado para a fiscalização do contrato, durante a execução;  
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12.3. Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada 
condutor com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome R.G. e 
título de eleitor do condutor, bem assim fornecer camisa ou colete para identificação 
onde conste na parte posterior, em posição integralmente visível, a seguinte inscrição 
“Transporte Auxiliar – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área da vestimenta;  

12.4 Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações 
do presente Termo de Referência e da proposta de preços apresentada, adotando-se 
esta como complementar, desde que em benefício do CONTRATANTE, 
responsabilizando-se integralmente pelos serviços contratados e sua execução, nos 
termos do instrumento da avença e da legislação vigente;  

12.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, 
utilizando, da mesma forma, equipamentos, materiais e produtos em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas;  

12.6. Apresentar os veículos com motoristas nas sedes dos Cartórios Eleitorais e nos 
Núcleos de Apoio Técnico nas datas e horários designados;  

12.7. Repor os veículos com motoristas que, por qualquer razão não se apresentem 
disponíveis para o Contratante nas condições, horários e locais designados, no prazo 
de até 60 (sessenta) minutos;  

12.7.1 Após o prazo de reposição indicado no subitem 12.7, poderão ser aplicadas 
as sanções administrativas previstas no item 1.3, abaixo;  

12.7.2. Em qualquer hipótese de não apresentação de veículos com motoristas, 
serão glosados os valores relativos ao atraso, contados a cada 15 (quinze) minutos, 
arredondando-se a fração para o quarto de hora seguinte; Responsabilizar-se por 
indenizações decorrentes de quaisquer danos ou prejuízos causados direta ou 
indiretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por seus empregados, decorrentes 
de dolo ou culpa, durante a execução dos serviços contratados, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização/acompanhamento pelo 
CONTRATANTE;  

12.8. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais 
ligadas ao contrato;  

12.9. Diligenciar para que os serviços sejam prestados de acordo com as 
especificações estabelecidas;  

12.10. Cumprir as determinações do gestor do contrato, a fim de que os serviços 
sejam regularmente prestados;  
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12.11. Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em 
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza dos serviços objeto do instrumento contratual;  

12.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços, além de 
outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito público, principalmente 
no caso de silêncio do instrumento contratual;  

12.13. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal 
e as normas internas de segurança e de medicina do trabalho aplicáveis aos serviços 
objeto deste Contrato;  

12.14. Acatar a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato;  

12.15. Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18/10/2005 e 06/12/2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.  

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

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

13.2. Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em que 
se estenda a inexecução dos serviços por mais de um dia, até o limite de 5% (cinco 
por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na resolução de 
irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 13.3. Multa à razão de 
0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de 3%(três por cento), incidente 
sobre o valor da diária, considerando o custo da mão de obra, taxa de administração, 
lucro e tributo, quando do atraso na apresentação dos condutores ou recusa em 
prestar serviços nas condições contratuais, alé de glosa proporcional do serviço não 
prestado;  

13.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial das 
obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de execução 
dos serviços por período superior a 3 (três) horas;  

13.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

13.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
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Pública; e/ou  

13.7. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima referida(s) e 
das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro do prazo de 
validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar 
a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudas 
na execução do contrato e/ou comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal.  

Maceió, 29 de abril de 2022. 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 
Carlos Antônio Vieira Costa 

Técnico Judiciário – SMR 
 

José Carlos de Souza 
SAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta - sem efeito (1070595)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 613



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

32 

 

 

                                                   ANEXO I-A 

                            ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO 

1. ESPECIFICAÇÕES:  

1.1. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:  

1.1.1. Os serviços serão prestados para deslocamento de passageiros (agentes da Justiça 
Eleitoral de Alagoas) e materiais de apoio logístico às atividades das Eleições Gerais 2022, 
observado o seguinte:  

1.1.1.1. Os veículos do tipo automóvel, definidos no item 1.3, subitem 1.3.1, inciso 
I,deste Termo de Referência, serão utilizados prioritariamente para o transporte de 
passageiros, podendo eventualmente transportar materiais, respeitados os limites legais 
impostos, entre eles urnas, cabinas de votação, garrafas e/ou garrafões de água mineral 
e copos descartáveis – ocasião em que os condutores deverão participar das atividades 
de carga e descarga dos materiais.  

1.1.1.2. Os deslocamentos descritos serão realizados dentro dos limites de cada Zona 
Eleitoral, entre os diversos locais de votação e municípios, sem acréscimos.  

1.1.1.2.1. A Etapa 1, será EXCEÇÃO à regra, pois sua área de deslocamento sem 
quilometragem excedente compreende toda área de cada NAT (Núcleo de Apoio 
Técnico) e terá, entre outras, a missão de promover meio de transporte para a 
vistoria elétrica dos locais de votação críticos, a serem determinados pelos chefes de 
cartório, com o transporte de eletricistas e materiais elétricos.  

1.1.1.2.2. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE-AL, poderá, a seu critério, 
deslocar quaisquer automóveis além dos limites das abrangências contratadas. 
Nessa eventualidade, os encargos relativos aos quilômetros excedentes serão da 
responsabilidade do TRE-AL, conforme planilha componente da proposta.  

1.1.1.2.2.1. Na hipótese de realização do deslocamento além dos limites 
territoriais contratados, será produzido documento por servidor onde justificará a 
necessidade do deslocamento e atestará horários de saída e de retorno, bem 
como a distância percorrida.  

1.1.1.3. O uso dos telefones celulares, nos limites da contratação, fica restrito ao 
recebimento de chamadas pagas na sua origem não se responsabilizando o TREAL por 
qualquer ligação originada do aparelho durante o período da contratação ou mesmo 
recebida na modalidade “a cobrar”.  
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1.2. DOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS (MOTORISTAS)  

1.2.1. A contratada deverá por à disposição do TRE-AL, nos períodos e horários indicados 
neste Termo de Referência, condutores devidamente habilitados, segundo os 
quantitativos estabelecidos, para o transporte dos agentes da Justiça Eleitoral, de 
equipamentos e material de consumo, inclusive gêneros alimentícios, quando for o caso, 
durante os trabalhos de preparação e de realização das Eleições 2022.  

1.2.2. Os condutores deverão ter boa apresentação pessoal, encontrarem-se asseados e 
portando crachás de identificação;  

1.2.3. Durante os horários de prestação dos serviços, os condutores terão 01 (uma) hora 
reservada à realização de refeições, quando sua escala de trabalho for superior a 06 
(seis) horas.  

1.2.3.1. Na hipótese de realização de serviços além dos limites de horário contratados, 
será produzido documento por servidor onde justificará a necessidade da execução e 
atestará com precisão os horários realizados, devendo responsabilizar-se pela 
compensação de horários, justificando a impossibilidade dessa compensação, quando 
for o caso.  

1.3. DOS VEÍCULOS  

1.3.1. Os veículos que deverão ser utilizados durante a prestação dos serviços são:  

1.3.1.1.Da espécie passageiros, da categoria automóvel e/ou ii) Da espécie misto, 
categorias caminhonete ou utilitário, conforme classificação, nos termos do art. 96 do 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB;  

1.3.2. Os veículos deverão estar em bom estado de conservação, oferecendo segurança 
com todos os equipamentos perfeitos e adequados, nos termos da legislação de trânsito, 
especialmente quanto ao atendimento das prescrições do art. 103 do CTB e normas do 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN;  

1.3.3. Os veículos deverão: 

1.3.2.1. ter, no máximo, 05 (cinco) anos de fabricação;  

1.3.2.2. comportar, no mínimo, 5 (cinco) passageiros;iii) possuir porta-malas com 
volume mínimo de 400 (quatrocentos) litros, sem comprometer o número de 
passageiros descrito acima.  

2. DA QUANTIDADE DE VEÍCULOS:  

2.1. Os condutores de veículo com seus respectivos automóveis e portando telefones 
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celulares, deverão se apresentar conforme distribuição a segue: 

2.1.1. Nos Cartórios Eleitorais em 9 (nove) etapas, conforme segue: 

ETAPA HORÁRIO PERÍODO 

Etapa 0 ¹ 
(PADs) 

Das 08:00h às 18:00h a) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e;  
b) Período de 24/10/2022 a 30/10/2022, se 
houver 2º turno. 

Etapa 1 ² 
(NATs) 

Das 08:00h às 18:00h a) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e; 
b) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 2º 
turno. 

Etapa 2 Das 08:00h às 18:00h a) Período de 26/09/2022 a 02/10/2022 e; 
b) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 
2ºturno. 

Etapa 3 Das 08:00h às 18:00h Antevéspera das eleições: 
a) dia 30/09/2022, 1º turno e; 
b) dia 28/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 4 Das 09:00h às 19:00h Véspera das eleições: 
a) dia 01/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 29/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 5 Das 05:00h às 18:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 6 Das 18:00h às 24:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 7 
(PTRs) 

Das 14:00h às 20:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 8 Das 08:00h às 18:00h a) dia 04/10/2022 e; 
b) dia 01/11/2022, se houver 2º turno. 
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2.1.1.1. A Etapa 0 é destinada aos Postos de Atendimento Definitivos – PADs, 
conforme listagem adiante, com áreas de abrangência idênticas às das Zonas 
Eleitorais a que pertencem.  

2.1.1.2. A Etapa 1 é destinada aos municípios que funcionarão com Núcleos de Apoio 
Técnico – NATs, vide Tabela de Abrangência dos NATs.  

2.1.1.3. A Etapa 7 é destinada aos Pontos de Transmissão Remota – PTRs, nos termos 
da Despaçho GDG, evento SEI 1033659 e 1033341.  

2.1.1.4. A Etapa 8 é destinada ao recolhimento dos materiais de eleição 
remanescentes nos locais de votação.  

2.1.1.5. Os veículos da Etapa 1 e das Etapas 0 e 2 a 8 não se confundem, nem em 
seus quantitativos, nem em suas regiões de abrangência, conforme subitem 1.1.1.2.  

2.1.2. Os automóveis serão distribuídos de acordo com os seguintes quadros, podendo 
haver remanejamento de quantitativos, mediante justificativa trazida aos autos pela 
gestão contratual e anuência do senhor Secretário de Administração: 

1º TURNO 

 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
 8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 
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11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 2 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 
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45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 36 24 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS 517 

 

2º TURNO 
 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 
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20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 1 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 2 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 1 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 
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37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió/Edifício Sede 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 21 14 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS     492     

 

2.1.2.1. O remanejamento referido deverá ser comunicado à Contratada 
com, no mínimo, 1 (um) dia útil de antecedência quanto a sua 
efetivação. 

 

2.1.3. Tabela de relação dos Postos de Atendimento Definitivos – PAD: 
 

Cidade do PAT Zona de Abrangência 
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Maragogi 14ª – Porto Calvo 

Colônia Leopoldina 16ª – São José da Laje 

Piranhas 40ª – Delmiro Gouveia 

 

Maceió/AL, 29 de abril de 2022. 

Carlos Antônio Vieira Costa Técnico 
Judiciário/SMR 

  Jose Carlos  
Analista Judiciário/SAD 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta - sem efeito (1070595)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 622



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

41 

 

                           

              ANEXO II  

 

 

 

 

 

 

 

 

       PLANILHAS 
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                 ANEXO II-A 

 

               PLANILHA DE CUSTOS – 1º TURNO  

 
 

1º TURNO 

Parcela Fixa 

 
Etapa 

Qtde valor 

Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 36    

1 9 24    

2 9 98    

3 9 43    

4 9 78    

5 12 124    

6 6 71    

7 6 28    

8 9 15    

Total 517  

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00%  

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00%  

Parcela Variável 

Jornada suplementar em horas (qtde 

estimada) 
 

230 

Valor unitário Valor total 
  

Distancia suplementar a ser percorrida  em 

km (quantidade estimada) 
 

4.600 

  

TOTAL  - 1º Turno  
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TOTAL GERAL (considerando o 2º turno se houver) 

 
                                            

                                         ANEXO II-B 

 
                      PLANILHA DE CUSTOS – 2º TURNO  

 

 

2º TURNO 

Parcela Fixa 

 
Etapa 

Qtde valor 

Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 21    

1 9 14    

2 9 98    

3 9 43    

4 9 78    

5 12 124    

6 6 71    

7 6 28    

8 9 15    

Total 492  

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00%  

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00%  

Parcela 
Variável 

Jornada suplementar em horas (qtde 

estimada) 
 

230 

Valor unitário Valor 
total 

  

Distancia suplementar a ser percorrida  em 

km (quantidade estimada) 
 

4.600 

  

TOTAL  - 1º Turno  
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ANEXO III 
 

MINUTA 
 

CONTRATO Nº XX/2022 
Processo nº 0006479-70.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS COM 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, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 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 prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 
10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 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 n° 10.520/02, 
8.666/93 e regulamentações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, 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 a prestação dos serviços 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 votos, 
apuração, reparação e substituição de urnas). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico 
nº XX/2022, que passa a fazer parte integrante do presente Termo, independente de 
transcrição. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A CONTRATADA deverá fornecer os condutores dos veículos com seus respectivos 
automóveis e portando telefones celulares, conforme distribuição a seguir: 
 

Nos Cartórios Eleitorais em 9 (nove) etapas, conforme segue: 
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ETAPA HORÁRIO PERÍODO 

Etapa 0 ¹ 
(PADs) 

Das 08:00h às 18:00h c) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e;  
d) Período de 24/10/2022 a 30/10/2022, se 
houver 2º turno. 

Etapa 1 ² 
(NATs) 

Das 08:00h às 18:00h c) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e; 
d) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 2º 
turno. 

Etapa 2 Das 08:00h às 18:00h c) Período de 26/09/2022 a 02/10/2022 e; 
d) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 
2ºturno. 

Etapa 3 Das 08:00h às 18:00h Antevéspera das eleições: 
c) dia 30/09/2022, 1º turno e; 
d) dia 28/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 4 Das 09:00h às 19:00h Véspera das eleições: 
c) dia 01/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 29/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 5 Das 05:00h às 18:00h Dias das eleições: 
c) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 6 Das 18:00h às 24:00h Dias das eleições: 
c) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 7 
(PTRs) 

Das 14:00h às 20:00h Dias das eleições: 
c) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 8 Das 08:00h às 18:00h c) dia 04/10/2022 e; 
d) dia 01/11/2022, se houver 2º turno. 

 
A Etapa 0 é destinada aos Postos de Atendimento Definitivos – PADs, conforme 

listagem adiante, com áreas de abrangência idênticas às das Zonas Eleitorais a 
que pertencem.  

A Etapa 1 é destinada aos municípios que funcionarão com Núcleos de Apoio Técnico 
– NATs, vide Tabela de Abrangência dos NATs.  

A Etapa 7 é destinada aos Pontos de Transmissão Remota – PTRs, nos termos da 
Despaçho GDG, evento SEI 1033659 e 1033341.  

A Etapa 8 é destinada ao recolhimento dos materiais de eleição remanescentes nos 
locais de votação.  
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Os veículos da Etapa 1 e das Etapas 0 e 2 a 8 não se confundem, nem em seus 
quantitativos, nem em suas regiões de abrangência.  

Os automóveis serão distribuídos de acordo com os seguintes quadros, podendo 
haver remanejamento de quantitativos, mediante justificativa trazida aos autos 
pela gestão contratual e anuência do senhor Secretário de Administração: 

                              1º TURNO 

 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
 8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 
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26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 2 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 36 24 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS 517 
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2º TURNO 
 

 

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 1 3 2 2 0 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 
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29ª Batalha 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 2 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 1 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió/Edifício Sede 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 21 14 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS     492     

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

 
Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à 

Contratada os valores especificados na planilha de custos, atualizada após os lances 
efetuados no pregão, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, 
independente de transcrição. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Considerando os preços acima mencionados, o valor total 
deste Contrato perfaz a importância de R$_____(__________), sendo R$______(__________), 
para o primeiro turno e R$______(__________), para o segundo turno, se houver. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos; encargos trabalhistas, previdenciários e sociais; custos operacionais em geral. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 
 O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira 
correspondente a 70% do valor da contratação, com atestação parcial dos serviços pela 
gestão, em até 08 (oito) dias úteis, após apresentação da fatura e certidões negativas 
da RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcela correspondente ao 30% dos serviços, 
após a apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais setoriais, com 
apresentação de relatórios circunstanciados, a ser elaborado conforme modelo 
apresentado pela gestão, pelos chefes de Cartórios e no prazo de 15 dias úteis após a 
conclusão de cada turno de votação. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os 
tributos e as 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. 

PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de 
emissão de notas fiscais. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365  365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à 
conta dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
consignados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 
0107671 (Pleitos Eleitorais) e Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

                    CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 Além de fornecer os condutores descritos na cláusula terceira, a 
contratada se obriga a: 

 
a) Apresentar veículos com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação, regulares 
perante aos órgãos de fiscalização do trânsito, com os respectivos condutores 
portando documentos de habilitação regulares, na forma da legislação de trânsito em 
vigor; 
 
b) Indicar preposto como o qual diretamente tratará o TRE-AL por conduto do servidor 
designado para a fiscalização do contrato, durante a execução; 
 
c) Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada condutor 
com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome R.G. e título de 
eleitor do condutor, bem assim fornecer camisa ou colete para identificação onde 
conste na parte posterior, em posição integralmente visível, a seguinte inscrição 
“Transporte Auxiliar – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área da vestimenta; 
 

d) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações 
do presente Termo de Referência e da proposta de preços apresentada, adotando-se 
esta como complementar, desde que em benefício do CONTRATANTE, 
responsabilizando-se integralmente pelos serviços contratados e sua execução, nos 
termos do instrumento da avença e da legislação vigente; 

e) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com 
observência às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, 
utilizando, da mesma forma, equipamentos, materiais e produtos em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas; 
 
f) Apresentar os veículos com motoristas nas sedes dos Cartórios Eleitorais e nos 
Núcleos de Apoio Técnico nas datas e horários designados; 
 
g) Repor os veículos com motoristas que, por qualquer razão não se apresentem 
disponíveis para o Contratante nas condições, horários e locais designados, no prazo 
de até 60 (sessenta) minutos; 
 
h) Após o prazo de reposição indicado na alínea acima, poderão ser aplicadas as 
sanções administrativas previstas na alínea abaixo; 
 
i) Em qualquer hipótese de não apresentação de veículos com motoristas, serão 
glosados os valores relativos ao atraso, contados a cada 15 (quinze) minutos, 
arredondando-se a fração para o quarto de hora seguinte; Responsabilizar-se por 
indenizações decorrentes de quaisquer danos ou prejuízos causados direta ou 
indiretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por seus empregados, 
decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução dos serviços contratados, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização/acompanhamento 
pelo CONTRATANTE; 
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j) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas 
ao contrato; 
 

k)Diligenciar para que os serviços sejam prestados de acordo com as especificações 
estabelecidas; 
 

l)Cumprir as determinações do gestor do contrato, a fim de que os serviços sejam 
regularmente prestados; 
 
m)Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em 
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na 
aplicável à natureza dos serviços objeto do instrumento contratual; 
 
n)Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços, além de outras 
obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito público, principalmente 
no caso de silêncio do instrumento contratual; 
 
o)Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e 
as normas internas de segurança e de medicina do trabalho aplicáveis aos serviços 
objeto deste Contrato; 
 
p)Acatar a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 

q)Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18/10/2005 e 06/12/2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor 

pertencente ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a 

execução dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 

publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 

total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
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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.   

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste contrato; 

 
b) Fiscalizar a execução do contrato; 

 
c) Comunicar, imediatamente à contratada qualquer irregularidade observada 
durante a execução do contrato; 
 
d) Comunicar à Contratada eventual remanejamento de quantitativos, nos termos 
previstos no subitem 2.1.2 do Anexo I-A do Edital do PE nº XX/2022, com 
antecedência mínima de 1 (um) dia útil. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 
  A vigência do contrato será a partir da assinatura, até 31 de dezembro do 
ano em curso, considerando o prazo para pagamento. 
 

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 
 

 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 

artigo 78 da Lei mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde 

que haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato 
poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
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PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem 
direito, inclusive aqueles decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus 
empregados, até o limite do valor dos danos comprovados, sem prejuízo das 
penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, 
garantindo a prévia e ampla defesa: 

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

 
b) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em que 
se estenda a execução dos serviços por mais de um dia, até o limite de 5% (cinco 
por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na resolução de 
irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de 3% 
(três por cento), incidente sobre o valor da diária, considerando o custo da mão 
de obra, taxa de administração, lucro e tributo, quando do atraso na 
apresentação dos condutores ou recusa em prestar serviços nas condições 
contratuais, além de glosa proporcional do serviço não prestado; 
 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial das 
obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de 
execução dos serviços por período superior a 3 (três) horas; 
 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; e/ou 
 
g) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima 
referida(s) e das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro 
do prazo de validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho, 
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudas na execução do contrato e/ou comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

  
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 comprovados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá 
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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 QUARTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do 
art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e 
qualquer penalidade imposta à  contratada. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  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 NONO -      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. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO ONZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção 
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 

CLÁUSULA DOZE - 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, 
parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 

estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado 

entre as partes. 

 

Minuta - sem efeito (1070595)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 637



 

 

CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 E À 
PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA 

 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 

Eletrônico nº XX/2022 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que 
passam a integrá-lo, independentemente de transcrição. 

  
CLÁUSULA QUATORZE – DA GESTÃO CONTRATUAL E  FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 Gestores designados pela Administração serão responsáveis pela 
gestão contratual e fiscalização administrativa. Todas as unidades usuárias 
serão fiscais imediatas do contrato, responsáveis pelo adequado cumprimento 
dos termos contratuais na execução local, devendo reportar imediata e 
pormenorizadamente à gestão contratual toda e qualquer irregularidade 
constatada durante a execução contratual, devendo preencher fidedignamente 
os formulários pertinentes e entregar relatório ao  final dos trabalhos, conforme 
modelo a ser fornecido. 

 
CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma 
das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% 
do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do 
TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor 
da garantia prestada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação 
pertinente. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia somente será liberada após a execução de todas 
as prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas 
eventuais penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do 
contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança 
bancária que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a 
comprovação de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da 
rescisão do contrato de trabalho, se for o caso. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto não ocorra 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto, caso haja solicitação de resgate 
por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
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. 
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CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 

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

 
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai 
devidamente assinado. 

   
                          Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 
Pelo TRE/AL  
 
 

                     Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 

Pela Empresa  
               

 
                         REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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AANNEEXXOO  IIVV 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não 
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ANEXO V 

Acordo entre MPT e AGU impede União de contratar trabalhadores por meio de cooperativas de 
mão-de-obra. 

Termo de Conciliação Judicial  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do 
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. 
Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos 
Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato 
representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub 
Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo 
Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;  

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual 
seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante 
contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do 
Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza 
estatutária, com a Administração Pública; 

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta 
todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei 
trabalhista; 

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 
4º, "(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza 
civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados". 

CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em 
caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua 
norma estatutária, (art. 86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a 
patente impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de 
mão-de-obra terceirizada; 

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da 
legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela 
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331); 

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que 
prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática 
idêntica a dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-
se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de 
normas protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e 
higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da 
pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição 
Federal);  

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a 
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do 
fornecedor de mão-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar 
graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do 
art. 3º, da CLT na atividade de intermediação de mão-de-obra patrocinada por falsas 
cooperativas; 

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 
90ª sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que 
os Estados devem implementar políticas nos sentido de: 
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"8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não 
cumprimento das lei do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego 
disfarçados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores 
velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas."  

RESOLVEM 

Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação 
perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos: 

Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de 
cooperativas de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou 
meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de 
subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, 
constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços 
terceirizados, sendo eles: 

a) – Serviços de limpeza; 

b) – Serviços de conservação; 

c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria; 

d) – Serviços de recepção; 

e) – Serviços de copeiragem; 

f) – Serviços de reprografia; 

g) – Serviços de telefonia; 

h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações; 

i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo; 

j) – Serviços de auxiliar de escritório; 

k) – Serviços de auxiliar administrativo; 

l) – Serviços de office boy (contínuo); 

m) – Serviços de digitação; 

n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas; 

o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão 
licitante; 

p) – Serviços de ascensorista; 

q) – Serviços de enfermagem; e 

r) – Serviços de agentes comunitários de saúde. 

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização 
sem previsão legal. 

Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e 
acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput. 

Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja 
atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias 
profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não 
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detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de 
forma individual (e não coletiva), pelos seus associados.  

Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a 
fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os 
mesmos podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores 
subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais; 

Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os 
serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas "a" a "r" da Cláusula 
Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, 
seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser 
juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. 
Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando 
absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a 
órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza. 

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços 
disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de 
conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte 
integrante desses editais, como anexo. 

Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante 
vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de 
serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição 
obrigatória à assinatura do respectivo contrato. 

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO 

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$ 
1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições 
estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de 
prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira, 
será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa 
prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais.  

Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste 
ajuste, a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua 
justificativa perante o Ministério Público do Trabalho. 

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA 

Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas 
diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da 
administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que 
em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado 
conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que 
discipline a matéria no âmbito de sua competência. 

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE 

Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do 
Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos. 

Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da 
data de sua homologação judicial. 
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Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o 
presente acordo, não serão renovados ou prorrogados. 

Cláusula Oitava -A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas 
em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus. 

Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação 
em cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo 
único, e 876, caput, da CLT. 

Brasília, 05 de junho de 2003. 

GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES 

Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho 

BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO 

Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho 

MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO 

Procurador-Geral da União 

HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIOLUIZ GUERREIRO 

Sub-Procuradora-Regional da União–1ª Região Advogado da União 

Testemunhas: 

_________________________________________________ 

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO 

Presidente da Associação Nacional dos Magistrados 

da Justiça do Trabalho – ANAMATRA 

_________________________________________________ 

PAULO SÉRGIO DOMINGUES 

Presidente da Associação dos Juízes Federais 

do Brasil - AJUFE 

_________________________________________________ 
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ANEXO VI 

 

PLANILHAS PREENCHIDAS 

 

 

1º TURNO 

Parcela Fixa 

 
Etapa 

Qtde valor 

Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 36 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 22.300,92 

1 9 24 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 14.867,28 

2 9 98 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 60.708,06 

3 9 43 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 26.637,21 

4 9 78 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 48.318,66 

5 12 124 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 102.419,04 

6 6 71 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 29.321,58 

7 6 28 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 11.563,44 

8 9 15 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 9.292,05 

Total 517 R$ 325.428,24 

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00% R$ 227.799,77 

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00% R$ 97.628,47 

Parcela Variável 

Jornada suplementar em horas (qtde 

estimada) 
 

230 

Valor unitário Valor total 

R$ 68,83 R$ 15.830,90 

Distancia suplementar a ser percorrida  em 

km (quantidade estimada) 
 

4.600 

R$ 0,81 R$ 3.746,44 

TOTAL  - 1º Turno R$ 345.005,58 
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2º TURNO 

Parcela Fixa 

 
Etapa 

Qtde valor 

Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 21 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 13.008,87 

1 9 14 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 8.672,58 

2 9 98 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 60.708,06 

3 9 43 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 26.637,21 

4 9 78 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 48.318,66 

5 12 124 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 102.419,04 

6 6 71 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 29.321,58 

7 6 28 R$ 68,83  R$ 11.563,44 

8 9 15 R$ 68,83  R$ 9.292,05 

Total 492 R$ 372.507,96 

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00% R$ 260.755,57 

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00% R$ 111.752,39 

Parcela 
Estiamtiva 

Jornada suplementar em horas (qtde 

estimada) 
 

230 

 

R$ 68,83 
 

R$ 15.830,90 

Distancia suplementar a ser percorrida  em 

km (quantidade estimada) 
 

4.600 

 

R$ 0,81 
 

R$ 3.746,44 

TOTAL  - 1º Turno R$ 364.582,93 

TOTAL GERAL (considerando o 2º turno se houver R$ 709.588,51 
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222  
 

MINUTA 
PROCESSO Nº 0006479-70.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
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 GLOBAL,  
objetivando a contratação de empresa do ramo de transporte em veículo automotor 
com condutores, com a finalidade de atender às necessidades de transporte de 
agentes e materiais da Justiça Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 

   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, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 
11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  Resolução nº 169, do 
Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do 
Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 
19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste 
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 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 deste edital. 
 
2 – DA VIGÊNCIA 
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2.1.  A vigência do contrato será a partir da data da sua assinatura, até 
o dia 31 de dezembro no ano em curso, considerando o prazo para pagamento, 
podendo encerrar-se antes, com a solução de todas as obrigações contratuais das 
partes. 
 
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 

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

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

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

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 prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

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

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

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

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

pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 
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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. 

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. 
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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. 

5.9.Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais/Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas 

apenas duas casas após a vírgula; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes nos anexos deste Edital;  

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. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas 

da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
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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. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços 
(1º turno + 2º turno). 
 

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. 
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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.  

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 
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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 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.  Será admitido como limite máximo para a contratação o valor global 
de R$ 709.588,51 (setecentos e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e 
cinquenta e um centavos) para contratação dos serviços, sendo R$ 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (1070652)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 655



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

10 

 

345.005,58 (trezentos e quarenta e cinco mil, cinco reais e cinquenta e oito 
centavos) para o 1º turno de eleição, e R$ 364.582,93 (trezentos e sessenta e 
quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), para 
o 2º turno de eleição, se houver, e que de modo algum vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 
8.3.1., estão disponíveis no Anexo VI.  
 
8.2.2.  O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a 
cada item que compõe a Planilha de Custos, tendo como critério os 
valores disponíveis nas planilhas constantes no Anexo VI. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

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

remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

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

e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além 

de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro 

meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio 

pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
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8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme 

modelos constantes nos Anexos II e seguintes deverão ser enviados quando 

solicitados 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 IV. 
 
8.8. A licitante vencedora deverá ainda encaminhar, como anexo, pelo 
sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, Termo de sigilo, no modelo do 
Anexo VIII deste edital. 
 
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 
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improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

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

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

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

econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

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

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

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

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações 

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

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

proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

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

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

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de 

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

indicação dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da 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 Municipal, 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 Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como 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 nos cadastros de contribuintes estadual e 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 de Microempresas ou 

Empresas de Pequeno Porte, 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 
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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. 

9.10.3. Qualificação técnica: Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, 
no mínimo um, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que demonstre aptidão da licitante na execução de 
atividades compatíveis com o objeto desta contratação. 

 
9.10.3.1. Em caso de cooperativa: relação dos cooperados que atendem 
aos requisitos técnicos para a contratação e execução do contrato, com 
as respectivas atas de inscrição; a declaração de regularidade de 
situação do contribuinte individual – DRSCI de cada um dos cooperados 
relacionados; a comprovação do capital social proporcional ao número 
de cooperados necessários à prestação do serviço; o comprovante de 
registro na organização das cooperativas brasileiras ou na entidade 
estadual, se houver; documento comprobatório de integração das 
respectivas quotas-partes pelos cooperados que executarão o contrato; 
a ata de fundação, estatuto social com a ata da assembleia que o 
aprovou e editais de convocação das três últimas assembleias gerais 
extraordinárias; e a ata da sessão em que os cooperados autorizam a 
cooperativa a contratar o objeto da licitação.  
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9.10.4. Qualificação econômico-financeira:  

a) Apresentação de capital social de, no mínimo, 10% do valor exigido para a 

contratação. 

b) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais, quando encerrado a mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta que tenha minimamente valor igual ao da 

contratação, e a ser verificado pela unidade contábil deste Regional para 

fins de validação, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 

ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral -LG, 

Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG igual ou superior a 1 (um). 

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 serviços ofertados; 

d) Conter o valor da hora suplementar, por motorista/veículo, para o 

caso de os serviços ultrapassarem a carga horária; 

e) Conter o valor  do quilômetro que deverá ser pago pelo TRE/AL, se 

houver a necessidade de deslocamento entre Zonas Eleitorais no interesse 

das atividades relativas ao pleito eleitoral; 
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f) Conter a  Planilha de custo e formação de preços (conforme modelos 

do Anexo II) que retrate a composição do preço proposto; 

g) Declarar o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da abertura deste Pregão; 

h) Conter declaração expressa de que nos preços ofertados estarão 

inclusas todas as despesas necessárias à perfeita execução das prestações 

contratuais, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e 

trabalhistas; 

i) Conter cópia dos acordos ou convenções coletivas que regem as 

categorias profissionais vinculadas à execução do serviço. 

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. 
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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; 

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

o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 
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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 24.11 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 contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as 
especificações do objeto, valor e prazo de pagamento, em conformidade com este 
edital.  
 
15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante 
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
16.1.     Os Gestores designados pela Administração serão responsáveis pela 
gestão contratual e fiscalização administrativa. Todas as unidades usuárias serão 
fiscais imediatas do contrato, responsáveis pelo adequado cumprimento dos termos 
contratuais na execução local, devendo reportar imediata e pormenorizadamente à 
gestão contratual toda e qualquer irregularidade constatada durante a execução 
contratual, devendo preencher fidedignamente os formulários pertinentes e entregar 
relatório ao final dos trabalhos, conforme modelo a ser fornecido. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1.     Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, garantindo a prévia e ampla defesa: 
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a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das 
faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;  
 
b) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em 
que se estenda a inexecução dos serviços por mais de um dia, até o limite de 
5% (cinco por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na 
resolução de irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de 3% 
(três por cento), incidente sobre o valor da diária, considerando o custo da mão 
de obra, taxa de administração, lucro e tributo, quando do atraso na 
apresentação dos condutores ou recusa em prestar serviços nas condições 
contratuais, além de glosa proporcional do serviço não prestado; 
 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial das 
obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de 
execução dos serviços por período superior a 3 (três) horas; 

 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; e/ou 
 
g) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima 
referida(s) e das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro 
do prazo de validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho, 
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudas na execução do contrato e/ou comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

  
17.2. O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
17.3. 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 comprovados. 
 
17.4 A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
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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.  
 
17.5. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 

17.6. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
17.7. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

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

 
17.9. 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. 

 
17.9.1.      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. 

 
17.10. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
17.11. 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 em 02 (duas) parcelas, sendo a 
primeira correspondente a 70% do valor da contratação, com atestação parcial dos 
serviços pela gestão, em até 08 (oito) dias úteis, após apresentação da fatura e 
certidões negativas da RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcela correspondente ao 
30% dos serviços, após a apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais 
setoriais, com apresentação de relatórios circunstanciados, a ser elaborado conforme 
modelo apresentado pela gestão, pelos chefes de Cartórios e no prazo de 15 dias úteis 
após a conclusão de cada turno de votação. 
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18.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 
 
18.3. 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. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5.  O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os 
tributos e as 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. 

18.6.  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. 

 
18.7.      O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de 
emissão de notas fiscais. 

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

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365  365 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 
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0107671 (Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na 
Minuta Contratual, inserida no Anexo III deste Edital. 
  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na 
Minuta Contratual, inserida no Anexo III deste Edital. 
   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
22.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor 
deverá prestar uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, 
equivalente a 5% do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 

 
22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a 
adequação do valor da garantia prestada. 

 
22.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
22.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 

 

22.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária 
que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
22.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação 
de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do 
contrato de trabalho, se for o caso. 
 
22.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 22.5. não ocorra 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

 
22.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no item 22.6., caso haja solicitação de 
resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
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23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

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

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

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente na Administração. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus 

anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
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23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificação e quantidade do objeto; 
ANEXO II – Planilhas;  
ANEXOS II-A e II-B – Modelo das Planilhas de Custos para os 1º e 2º 
Turnos; 
ANEXO III – Minuta de Contrato; 
ANEXO IV – Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO V – Acordo entre o MPT e AGU sobre contratação de 
Cooperativas; 
ANEXO VI – Planilhas preenchidas. 
 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 
 

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

   TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Contratação de Empresa para serviço de transporte auxiliar para as Eleições de 2022 

1. OBJETO: Contração 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 e reparação e substituição de urnas).  

2. JUSTIFICATIVA: A contratação se justifica pelo aumento da demanda de serviços na Sede 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE-AL e nos Cartórios Eleitorais do Estado de 
Alagoas, sendo assim indispensável o deslocamento de servidores e colaboradores e o 
transporte de material para a devida assistência, haja vista o processo eleitoral de 2022, o 
que não é suportável pela frota de veículos próprios e cedidos.  

3. ESPECIFICAÇÕES: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.  

4. QUANTIDADE: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.  

5. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:  

5.1. Comprovação pela licitante, mediante declaração de órgão público ou empresa 
privada, de que ela exerce ou exerceu atividade pertinente e compatível com a que se 
pretende contratar.  

5.2. Certidões negativas junto ao INSS (CND-INSS), RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
(CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FGTS) e CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.  

5.3. Capital mínimo correspondente a 10% do valor exigido para a contratação.  

5.3.1. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado a mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta que tenha minimamente valor igual 
ao da contratação, e a ser verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de 
validação, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral -LG, Liquidez Corrente – LC, e 
Solvência Geral – SG igual ou superior a 1 (um). 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (1070652)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 674



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

29 

 

5.4. No caso de cooperativa, a relação dos cooperados que atendem aos requisitos 
técnicos para a contratação e execução do contrato, com as respectivas atas de 
inscrição; a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI 
de cada um dos cooperados relacionados; a comprovação do capital social proporcional 
ao número de cooperados necessários à prestação do serviço, o comprovante de 
registro na organização das cooperativas brasileiras ou na entidade estadual, se 
houver, documento comprobatório de integração das respectivas quotas partes pelos 
cooperados que executarão o contrato, a ata de fundação, estatuto social com a ata da 
assembleia que o aprovou e editais de convocação das três últimas assembleias gerais 
extraordinárias, e a ata da sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a 
contratar o objeto da licitação.  

5.5. A exigência de documentos que comprovem a qualificação técnica e a capacidade 
econômico-financeira das licitantes, desde que compatíveis com o objeto a ser licitado, 
não é apenas uma faculdade, mas um dever da Administração, devendo ser essa 
exigência a mínima capaz de assegurar que a empresa contratada estará apta a 
fornecer os bens ou serviços pactuados, de acordo com o entendimento do TCU 
(Acórdão nº 891/2018 – Plenário). 

6. PAGAMENTO:  

6.1. O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira 
correspondente a 70% do valor da contratação, com atestação parcial dos serviços pela 
gestão, em até 08 dias úteis, após apresentação da fatura e certidões negativas da 
RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcela correspondente ao 30% dos serviços, após a 
apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais setoriais, com apresentação de 
relatórios circunstanciados, a ser elaborado conforme modelo apresentado pela gestão, 
pelos chefes de Cartórios e no prazo de 15 dias úteis após a conclusão de cada turno de 
votação.  

6.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas;  

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. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;  

6.5. O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e as 
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; 6.6. 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 
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alterações posteriores. 

7. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: A cargo da Seção de Instrução de Contratações – 
SEIC, com base nas planilhas disponibilizadas no Anexo II deste Termo de Referência.  

8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da execução contratual 
correrão à conta dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas para as Eleições Gerais de 2022.  

9. FORMA DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Pelo menor preço global.  

10. UNIDADES GESTORA E FISCALIZADORAS: Gestores designados pela Administração 
que Será responsável pela gestão contratual e fiscalização administrativa. Todas as 
unidades usuárias serão fiscais imediatas do contrato, responsáveis pelo adequado 
cumprimento dos termos contratuais na execução local, devendo reportar imediata e 
pormenorizadamente à gestão contratual toda e qualquer irregularidade constatada 
durante a execução contratual, devendo preencher fidedignamente os formulários 
pertinentes e entregar relatório ao final dos trabalhos, conforme modelo a ser 
fornecido.  

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  

11.1. Efetuar o pagamento na forma prevista no Item 6 deste Termo de Referência;  

11.2. Fiscalizar a execução do contrato;  

11.3. Comunicar, imediatamente à Contratada qualquer irregularidade observada 
durante a execução do contrato;  

11.4. Comunicar à Contratada eventual remanejamento de quantitativos, nos termos 
previstos no subitem 2.1.2 do Anexo I-A deste Termo de Referência, com antecedência 
mínima de 1 (um) dia útil.  

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

12.1. Apresentar veículos com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação, regulares 
perante aos órgãos de fiscalização do trânsito, com os respectivos condutores portando 
documentos de habilitação regulares, na forma da legislação de trânsito em vigor;  

12.2. Indicar preposto como o qual diretamente tratará o TRE-AL por conduto do 
servidor designado para a fiscalização do contrato, durante a execução;  

12.3. Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada 
condutor com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome R.G. e 
título de eleitor do condutor, bem assim fornecer camisa ou colete para identificação 
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onde conste na parte posterior, em posição integralmente visível, a seguinte inscrição 
“Transporte Auxiliar – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área da vestimenta;  

12.4 Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações 
do presente Termo de Referência e da proposta de preços apresentada, adotando-se 
esta como complementar, desde que em benefício do CONTRATANTE, 
responsabilizando-se integralmente pelos serviços contratados e sua execução, nos 
termos do instrumento da avença e da legislação vigente;  

12.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, 
utilizando, da mesma forma, equipamentos, materiais e produtos em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas;  

12.6. Apresentar os veículos com motoristas nas sedes dos Cartórios Eleitorais e nos 
Núcleos de Apoio Técnico nas datas e horários designados;  

12.7. Repor os veículos com motoristas que, por qualquer razão não se apresentem 
disponíveis para o Contratante nas condições, horários e locais designados, no prazo 
de até 60 (sessenta) minutos;  

12.7.1 Após o prazo de reposição indicado no subitem 12.7, poderão ser aplicadas 
as sanções administrativas previstas no item 1.3, abaixo;  

12.7.2. Em qualquer hipótese de não apresentação de veículos com motoristas, 
serão glosados os valores relativos ao atraso, contados a cada 15 (quinze) minutos, 
arredondando-se a fração para o quarto de hora seguinte; Responsabilizar-se por 
indenizações decorrentes de quaisquer danos ou prejuízos causados direta ou 
indiretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por seus empregados, decorrentes 
de dolo ou culpa, durante a execução dos serviços contratados, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização/acompanhamento pelo 
CONTRATANTE;  

12.8. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais 
ligadas ao contrato;  

12.9. Diligenciar para que os serviços sejam prestados de acordo com as 
especificações estabelecidas;  

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

12.11. Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em 
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
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à natureza dos serviços objeto do instrumento contratual;  

12.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços, além de 
outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito público, principalmente 
no caso de silêncio do instrumento contratual;  

12.13. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal 
e as normas internas de segurança e de medicina do trabalho aplicáveis aos serviços 
objeto deste Contrato;  

12.14. Acatar a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato;  

12.15. Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18/10/2005 e 06/12/2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.  

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

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

13.2. Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em que 
se estenda a inexecução dos serviços por mais de um dia, até o limite de 5% (cinco 
por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na resolução de 
irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 13.3. Multa à razão de 
0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de 3%(três por cento), incidente 
sobre o valor da diária, considerando o custo da mão de obra, taxa de administração, 
lucro e tributo, quando do atraso na apresentação dos condutores ou recusa em 
prestar serviços nas condições contratuais, alé de glosa proporcional do serviço não 
prestado;  

13.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial das 
obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de execução 
dos serviços por período superior a 3 (três) horas;  

13.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

13.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; e/ou  
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13.7. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima referida(s) e 
das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro do prazo de 
validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar 
a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudas 
na execução do contrato e/ou comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal.  

Maceió, 29 de abril de 2022. 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 
Carlos Antônio Vieira Costa 

Técnico Judiciário – SMR 
 

José Carlos de Souza 
SAD 
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                                                   ANEXO I-A 

                            ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO 

1. ESPECIFICAÇÕES:  

1.1. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:  

1.1.1. Os serviços serão prestados para deslocamento de passageiros (agentes da Justiça 
Eleitoral de Alagoas) e materiais de apoio logístico às atividades das Eleições Gerais 2022, 
observado o seguinte:  

1.1.1.1. Os veículos do tipo automóvel, definidos no item 1.3, subitem 1.3.1, inciso 
I,deste Termo de Referência, serão utilizados prioritariamente para o transporte de 
passageiros, podendo eventualmente transportar materiais, respeitados os limites legais 
impostos, entre eles urnas, cabinas de votação, garrafas e/ou garrafões de água mineral 
e copos descartáveis – ocasião em que os condutores deverão participar das atividades 
de carga e descarga dos materiais.  

1.1.1.2. Os deslocamentos descritos serão realizados dentro dos limites de cada Zona 
Eleitoral, entre os diversos locais de votação e municípios, sem acréscimos.  

1.1.1.2.1. A Etapa 1, será EXCEÇÃO à regra, pois sua área de deslocamento sem 
quilometragem excedente compreende toda área de cada NAT (Núcleo de Apoio 
Técnico) e terá, entre outras, a missão de promover meio de transporte para a 
vistoria elétrica dos locais de votação críticos, a serem determinados pelos chefes de 
cartório, com o transporte de eletricistas e materiais elétricos.  

1.1.1.2.2. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE-AL, poderá, a seu critério, 
deslocar quaisquer automóveis além dos limites das abrangências contratadas. 
Nessa eventualidade, os encargos relativos aos quilômetros excedentes serão da 
responsabilidade do TRE-AL, conforme planilha componente da proposta.  

1.1.1.2.2.1. Na hipótese de realização do deslocamento além dos limites 
territoriais contratados, será produzido documento por servidor onde justificará a 
necessidade do deslocamento e atestará horários de saída e de retorno, bem 
como a distância percorrida.  

1.1.1.3. O uso dos telefones celulares, nos limites da contratação, fica restrito ao 
recebimento de chamadas pagas na sua origem não se responsabilizando o TREAL por 
qualquer ligação originada do aparelho durante o período da contratação ou mesmo 
recebida na modalidade “a cobrar”.  

1.2. DOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS (MOTORISTAS)  
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1.2.1. A contratada deverá por à disposição do TRE-AL, nos períodos e horários indicados 
neste Termo de Referência, condutores devidamente habilitados, segundo os 
quantitativos estabelecidos, para o transporte dos agentes da Justiça Eleitoral, de 
equipamentos e material de consumo, inclusive gêneros alimentícios, quando for o caso, 
durante os trabalhos de preparação e de realização das Eleições 2022.  

1.2.2. Os condutores deverão ter boa apresentação pessoal, encontrarem-se asseados e 
portando crachás de identificação;  

1.2.3. Durante os horários de prestação dos serviços, os condutores terão 01 (uma) hora 
reservada à realização de refeições, quando sua escala de trabalho for superior a 06 
(seis) horas.  

1.2.3.1. Na hipótese de realização de serviços além dos limites de horário contratados, 
será produzido documento por servidor onde justificará a necessidade da execução e 
atestará com precisão os horários realizados, devendo responsabilizar-se pela 
compensação de horários, justificando a impossibilidade dessa compensação, quando 
for o caso.  

1.3. DOS VEÍCULOS  

1.3.1. Os veículos que deverão ser utilizados durante a prestação dos serviços são:  

1.3.1.1.Da espécie passageiros, da categoria automóvel e/ou ii) Da espécie misto, 
categorias caminhonete ou utilitário, conforme classificação, nos termos do art. 96 do 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB;  

1.3.2. Os veículos deverão estar em bom estado de conservação, oferecendo segurança 
com todos os equipamentos perfeitos e adequados, nos termos da legislação de trânsito, 
especialmente quanto ao atendimento das prescrições do art. 103 do CTB e normas do 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN;  

1.3.3. Os veículos deverão: 

1.3.2.1. ter, no máximo, 05 (cinco) anos de fabricação;  

1.3.2.2. comportar, no mínimo, 5 (cinco) passageiros;iii) possuir porta-malas com 
volume mínimo de 400 (quatrocentos) litros, sem comprometer o número de 
passageiros descrito acima.  

2. DA QUANTIDADE DE VEÍCULOS:  

2.1. Os condutores de veículo com seus respectivos automóveis e portando telefones 
celulares, deverão se apresentar conforme distribuição a segue: 
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2.1.1. Nos Cartórios Eleitorais em 9 (nove) etapas, conforme segue: 

ETAPA HORÁRIO PERÍODO 

Etapa 0 ¹ 
(PADs) 

Das 08:00h às 18:00h a) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e;  
b) Período de 24/10/2022 a 30/10/2022, se 
houver 2º turno. 

Etapa 1 ² 
(NATs) 

Das 08:00h às 18:00h a) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e; 
b) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 2º 
turno. 

Etapa 2 Das 08:00h às 18:00h a) Período de 26/09/2022 a 02/10/2022 e; 
b) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 
2ºturno. 

Etapa 3 Das 08:00h às 18:00h Antevéspera das eleições: 
a) dia 30/09/2022, 1º turno e; 
b) dia 28/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 4 Das 09:00h às 19:00h Véspera das eleições: 
a) dia 01/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 29/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 5 Das 05:00h às 18:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 6 Das 18:00h às 24:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 7 
(PTRs) 

Das 14:00h às 20:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 8 Das 08:00h às 18:00h a) dia 04/10/2022 e; 
b) dia 01/11/2022, se houver 2º turno. 
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2.1.1.1. A Etapa 0 é destinada aos Postos de Atendimento Definitivos – PADs, 
conforme listagem adiante, com áreas de abrangência idênticas às das Zonas 
Eleitorais a que pertencem.  

2.1.1.2. A Etapa 1 é destinada aos municípios que funcionarão com Núcleos de Apoio 
Técnico – NATs, vide Tabela de Abrangência dos NATs.  

2.1.1.3. A Etapa 7 é destinada aos Pontos de Transmissão Remota – PTRs, nos termos 
da Despaçho GDG, evento SEI 1033659 e 1033341.  

2.1.1.4. A Etapa 8 é destinada ao recolhimento dos materiais de eleição 
remanescentes nos locais de votação.  

2.1.1.5. Os veículos da Etapa 1 e das Etapas 0 e 2 a 8 não se confundem, nem em 
seus quantitativos, nem em suas regiões de abrangência, conforme subitem 1.1.1.2.  

2.1.2. Os automóveis serão distribuídos de acordo com os seguintes quadros, podendo 
haver remanejamento de quantitativos, mediante justificativa trazida aos autos pela 
gestão contratual e anuência do senhor Secretário de Administração: 

1º TURNO 

 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
 8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 
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12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 2 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 
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46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 36 24 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS 517 

 

2º TURNO 
 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 
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20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 1 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 2 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 1 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 
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39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió/Edifício Sede 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 21 14 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS     492     

 

2.1.2.1. O remanejamento referido deverá ser comunicado à Contratada 
com, no mínimo, 1 (um) dia útil de antecedência quanto a sua 
efetivação. 

 

2.1.3. Tabela de relação dos Postos de Atendimento Definitivos – PAD: 
 

Cidade do PAT Zona de Abrangência 

Maragogi 14ª – Porto Calvo 
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Colônia Leopoldina 16ª – São José da Laje 

Piranhas 40ª – Delmiro Gouveia 

 

Maceió/AL, 29 de abril de 2022. 

Carlos Antônio Vieira Costa Técnico 
Judiciário/SMR 

  Jose Carlos  
Analista Judiciário/SAD 
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              ANEXO II  

 

 

 

 

 

 

 

 

       PLANILHAS 
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                 ANEXO II-A 

 

               PLANILHA DE CUSTOS – 1º TURNO  

 
 

1º TURNO 

Parcela Fixa 

 
Etapa 

Qtde valor 

Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 36    

1 9 24    

2 9 98    

3 9 43    

4 9 78    

5 12 124    

6 6 71    

7 6 28    

8 9 15    

Total 517  

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00%  

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00%  

Parcela Variável 

Jornada suplementar em horas (qtde 

estimada) 

 

230 

Valor unitário Valor total 
  

Distancia suplementar a ser percorrida  em 

km (quantidade estimada) 

 
4.600 

  

TOTAL  - 1º Turno  
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TOTAL GERAL (considerando o 2º turno se houver) 

 
                                            

                                         ANEXO II-B 

 
                      PLANILHA DE CUSTOS – 2º TURNO  

 

 

2º TURNO 

Parcela Fixa 

 
Etapa 

Qtde valor 

Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 21    

1 9 14    

2 9 98    

3 9 43    

4 9 78    

5 12 124    

6 6 71    

7 6 28    

8 9 15    

Total 492  

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00%  

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00%  

Parcela 
Variável 

Jornada suplementar em horas (qtde 

estimada) 

 

230 

Valor unitário Valor 
total 

  

Distancia suplementar a ser percorrida  em 

km (quantidade estimada) 

 
4.600 

  

TOTAL  - 1º Turno  
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ANEXO III 
 

MINUTA 
 

CONTRATO Nº XX/2022 
Processo nº 0006479-70.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS COM 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, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 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 prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 
10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 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 n° 10.520/02, 
8.666/93 e regulamentações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, 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 a prestação dos serviços 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 votos, 
apuração, reparação e substituição de urnas). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico 
nº XX/2022, que passa a fazer parte integrante do presente Termo, independente de 
transcrição. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A CONTRATADA deverá fornecer os condutores dos veículos com seus respectivos 
automóveis e portando telefones celulares, conforme distribuição a seguir: 
 

Nos Cartórios Eleitorais em 9 (nove) etapas, conforme segue: 
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ETAPA HORÁRIO PERÍODO 

Etapa 0 ¹ 
(PADs) 

Das 08:00h às 18:00h c) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e;  
d) Período de 24/10/2022 a 30/10/2022, se 
houver 2º turno. 

Etapa 1 ² 
(NATs) 

Das 08:00h às 18:00h c) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e; 
d) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 2º 
turno. 

Etapa 2 Das 08:00h às 18:00h c) Período de 26/09/2022 a 02/10/2022 e; 
d) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 
2ºturno. 

Etapa 3 Das 08:00h às 18:00h Antevéspera das eleições: 
c) dia 30/09/2022, 1º turno e; 
d) dia 28/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 4 Das 09:00h às 19:00h Véspera das eleições: 
c) dia 01/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 29/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 5 Das 05:00h às 18:00h Dias das eleições: 
c) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 6 Das 18:00h às 24:00h Dias das eleições: 
c) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 7 
(PTRs) 

Das 14:00h às 20:00h Dias das eleições: 
c) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 8 Das 08:00h às 18:00h c) dia 04/10/2022 e; 
d) dia 01/11/2022, se houver 2º turno. 

 
A Etapa 0 é destinada aos Postos de Atendimento Definitivos – PADs, conforme 

listagem adiante, com áreas de abrangência idênticas às das Zonas Eleitorais a 
que pertencem.  

A Etapa 1 é destinada aos municípios que funcionarão com Núcleos de Apoio Técnico 
– NATs, vide Tabela de Abrangência dos NATs.  

A Etapa 7 é destinada aos Pontos de Transmissão Remota – PTRs, nos termos da 
Despaçho GDG, evento SEI 1033659 e 1033341.  

A Etapa 8 é destinada ao recolhimento dos materiais de eleição remanescentes nos 
locais de votação.  
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Os veículos da Etapa 1 e das Etapas 0 e 2 a 8 não se confundem, nem em seus 
quantitativos, nem em suas regiões de abrangência.  

Os automóveis serão distribuídos de acordo com os seguintes quadros, podendo 
haver remanejamento de quantitativos, mediante justificativa trazida aos autos 
pela gestão contratual e anuência do senhor Secretário de Administração: 

                              1º TURNO 

 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
 8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 
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26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 2 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 36 24 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS 517 
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2º TURNO 
 

 

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 1 3 2 2 0 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 
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29ª Batalha 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 2 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 1 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió/Edifício Sede 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 21 14 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS     492     

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

 
Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à 

Contratada os valores especificados na planilha de custos, atualizada após os lances 
efetuados no pregão, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, 
independente de transcrição. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Considerando os preços acima mencionados, o valor total 
deste Contrato perfaz a importância de R$_____(__________), sendo R$______(__________), 
para o primeiro turno e R$______(__________), para o segundo turno, se houver. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos; encargos trabalhistas, previdenciários e sociais; custos operacionais em geral. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 
 O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira 
correspondente a 70% do valor da contratação, com atestação parcial dos serviços pela 
gestão, em até 08 (oito) dias úteis, após apresentação da fatura e certidões negativas 
da RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcela correspondente ao 30% dos serviços, 
após a apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais setoriais, com 
apresentação de relatórios circunstanciados, a ser elaborado conforme modelo 
apresentado pela gestão, pelos chefes de Cartórios e no prazo de 15 dias úteis após a 
conclusão de cada turno de votação. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os 
tributos e as 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. 

PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de 
emissão de notas fiscais. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365  365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à 
conta dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
consignados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 
0107671 (Pleitos Eleitorais) e Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

                    CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 Além de fornecer os condutores descritos na cláusula terceira, a 
contratada se obriga a: 

 
a) Apresentar veículos com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação, regulares 
perante aos órgãos de fiscalização do trânsito, com os respectivos condutores 
portando documentos de habilitação regulares, na forma da legislação de trânsito em 
vigor; 
 
b) Indicar preposto como o qual diretamente tratará o TRE-AL por conduto do servidor 
designado para a fiscalização do contrato, durante a execução; 
 
c) Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada condutor 
com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome R.G. e título de 
eleitor do condutor, bem assim fornecer camisa ou colete para identificação onde 
conste na parte posterior, em posição integralmente visível, a seguinte inscrição 
“Transporte Auxiliar – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área da vestimenta; 
 

d) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações 
do presente Termo de Referência e da proposta de preços apresentada, adotando-se 
esta como complementar, desde que em benefício do CONTRATANTE, 
responsabilizando-se integralmente pelos serviços contratados e sua execução, nos 
termos do instrumento da avença e da legislação vigente; 

e) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com 
observência às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, 
utilizando, da mesma forma, equipamentos, materiais e produtos em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas; 
 
f) Apresentar os veículos com motoristas nas sedes dos Cartórios Eleitorais e nos 
Núcleos de Apoio Técnico nas datas e horários designados; 
 
g) Repor os veículos com motoristas que, por qualquer razão não se apresentem 
disponíveis para o Contratante nas condições, horários e locais designados, no prazo 
de até 60 (sessenta) minutos; 
 
h) Após o prazo de reposição indicado na alínea acima, poderão ser aplicadas as 
sanções administrativas previstas na alínea abaixo; 
 
i) Em qualquer hipótese de não apresentação de veículos com motoristas, serão 
glosados os valores relativos ao atraso, contados a cada 15 (quinze) minutos, 
arredondando-se a fração para o quarto de hora seguinte; Responsabilizar-se por 
indenizações decorrentes de quaisquer danos ou prejuízos causados direta ou 
indiretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por seus empregados, 
decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução dos serviços contratados, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização/acompanhamento 
pelo CONTRATANTE; 
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j) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas 
ao contrato; 
 

k)Diligenciar para que os serviços sejam prestados de acordo com as especificações 
estabelecidas; 
 

l)Cumprir as determinações do gestor do contrato, a fim de que os serviços sejam 
regularmente prestados; 
 
m)Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em 
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na 
aplicável à natureza dos serviços objeto do instrumento contratual; 
 
n)Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços, além de outras 
obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito público, principalmente 
no caso de silêncio do instrumento contratual; 
 
o)Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e 
as normas internas de segurança e de medicina do trabalho aplicáveis aos serviços 
objeto deste Contrato; 
 
p)Acatar a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 

q)Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18/10/2005 e 06/12/2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor 

pertencente ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a 

execução dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 

publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 

total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
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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.   

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste contrato; 

 
b) Fiscalizar a execução do contrato; 

 
c) Comunicar, imediatamente à contratada qualquer irregularidade observada 
durante a execução do contrato; 
 
d) Comunicar à Contratada eventual remanejamento de quantitativos, nos termos 
previstos no subitem 2.1.2 do Anexo I-A do Edital do PE nº XX/2022, com 
antecedência mínima de 1 (um) dia útil. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 
  A vigência do contrato será a partir da assinatura, até 31 de dezembro do 
ano em curso, considerando o prazo para pagamento. 
 

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 
 

 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 

artigo 78 da Lei mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde 

que haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato 
poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
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PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem 
direito, inclusive aqueles decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus 
empregados, até o limite do valor dos danos comprovados, sem prejuízo das 
penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, 
garantindo a prévia e ampla defesa: 

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

 
b) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em que 
se estenda a execução dos serviços por mais de um dia, até o limite de 5% (cinco 
por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na resolução de 
irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de 3% 
(três por cento), incidente sobre o valor da diária, considerando o custo da mão 
de obra, taxa de administração, lucro e tributo, quando do atraso na 
apresentação dos condutores ou recusa em prestar serviços nas condições 
contratuais, além de glosa proporcional do serviço não prestado; 
 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial das 
obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de 
execução dos serviços por período superior a 3 (três) horas; 
 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; e/ou 
 
g) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima 
referida(s) e das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro 
do prazo de validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho, 
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudas na execução do contrato e/ou comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

  
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 comprovados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá 
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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 QUARTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do 
art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e 
qualquer penalidade imposta à  contratada. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  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 NONO -      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. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO ONZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção 
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 

CLÁUSULA DOZE - 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, 
parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 

estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado 

entre as partes. 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (1070652)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 703



 

 

CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 E À 
PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA 

 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 

Eletrônico nº XX/2022 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que 
passam a integrá-lo, independentemente de transcrição. 

  
CLÁUSULA QUATORZE – DA GESTÃO CONTRATUAL E  FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 Gestores designados pela Administração serão responsáveis pela 
gestão contratual e fiscalização administrativa. Todas as unidades usuárias 
serão fiscais imediatas do contrato, responsáveis pelo adequado cumprimento 
dos termos contratuais na execução local, devendo reportar imediata e 
pormenorizadamente à gestão contratual toda e qualquer irregularidade 
constatada durante a execução contratual, devendo preencher fidedignamente 
os formulários pertinentes e entregar relatório ao  final dos trabalhos, conforme 
modelo a ser fornecido. 

 
CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma 
das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% 
do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do 
TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor 
da garantia prestada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação 
pertinente. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia somente será liberada após a execução de todas 
as prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas 
eventuais penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do 
contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança 
bancária que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a 
comprovação de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da 
rescisão do contrato de trabalho, se for o caso. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto não ocorra 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto, caso haja solicitação de resgate 
por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
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. 
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CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 

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

 
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai 
devidamente assinado. 

   
                          Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 
Pelo TRE/AL  
 
 

                     Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 

Pela Empresa  
               

 
                         REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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AANNEEXXOO  IIVV 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não 
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ANEXO V 

Acordo entre MPT e AGU impede União de contratar trabalhadores por meio de cooperativas de 
mão-de-obra. 

Termo de Conciliação Judicial  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do 
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. 
Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos 
Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato 
representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub 
Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo 
Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;  

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual 
seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante 
contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do 
Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza 
estatutária, com a Administração Pública; 

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta 
todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei 
trabalhista; 

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 
4º, "(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza 
civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados". 

CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em 
caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua 
norma estatutária, (art. 86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a 
patente impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de 
mão-de-obra terceirizada; 

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da 
legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela 
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331); 

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que 
prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática 
idêntica a dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-
se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de 
normas protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e 
higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da 
pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição 
Federal);  

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a 
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do 
fornecedor de mão-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar 
graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do 
art. 3º, da CLT na atividade de intermediação de mão-de-obra patrocinada por falsas 
cooperativas; 

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 
90ª sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que 
os Estados devem implementar políticas nos sentido de: 
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"8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não 
cumprimento das lei do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego 
disfarçados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores 
velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas."  

RESOLVEM 

Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação 
perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos: 

Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de 
cooperativas de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou 
meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de 
subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, 
constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços 
terceirizados, sendo eles: 

a) – Serviços de limpeza; 

b) – Serviços de conservação; 

c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria; 

d) – Serviços de recepção; 

e) – Serviços de copeiragem; 

f) – Serviços de reprografia; 

g) – Serviços de telefonia; 

h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações; 

i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo; 

j) – Serviços de auxiliar de escritório; 

k) – Serviços de auxiliar administrativo; 

l) – Serviços de office boy (contínuo); 

m) – Serviços de digitação; 

n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas; 

o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão 
licitante; 

p) – Serviços de ascensorista; 

q) – Serviços de enfermagem; e 

r) – Serviços de agentes comunitários de saúde. 

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização 
sem previsão legal. 

Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e 
acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput. 

Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja 
atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias 
profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não 
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detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de 
forma individual (e não coletiva), pelos seus associados.  

Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a 
fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os 
mesmos podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores 
subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais; 

Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os 
serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas "a" a "r" da Cláusula 
Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, 
seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser 
juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. 
Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando 
absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a 
órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza. 

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços 
disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de 
conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte 
integrante desses editais, como anexo. 

Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante 
vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de 
serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição 
obrigatória à assinatura do respectivo contrato. 

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO 

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$ 
1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições 
estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de 
prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira, 
será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa 
prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais.  

Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste 
ajuste, a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua 
justificativa perante o Ministério Público do Trabalho. 

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA 

Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas 
diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da 
administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que 
em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado 
conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que 
discipline a matéria no âmbito de sua competência. 

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE 

Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do 
Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos. 

Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da 
data de sua homologação judicial. 
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Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o 
presente acordo, não serão renovados ou prorrogados. 

Cláusula Oitava -A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas 
em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus. 

Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação 
em cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo 
único, e 876, caput, da CLT. 

Brasília, 05 de junho de 2003. 

GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES 

Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho 

BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO 

Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho 

MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO 

Procurador-Geral da União 

HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIOLUIZ GUERREIRO 

Sub-Procuradora-Regional da União–1ª Região Advogado da União 

Testemunhas: 

_________________________________________________ 

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO 

Presidente da Associação Nacional dos Magistrados 

da Justiça do Trabalho – ANAMATRA 

_________________________________________________ 

PAULO SÉRGIO DOMINGUES 

Presidente da Associação dos Juízes Federais 

do Brasil - AJUFE 

_________________________________________________ 
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ANEXO VI 

 

PLANILHAS PREENCHIDAS 

 

 

1º TURNO 

Parcela Fixa 

 
Etapa 

Qtde valor 

Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 36 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 22.300,92 

1 9 24 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 14.867,28 

2 9 98 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 60.708,06 

3 9 43 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 26.637,21 

4 9 78 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 48.318,66 

5 12 124 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 102.419,04 

6 6 71 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 29.321,58 

7 6 28 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 11.563,44 

8 9 15 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 9.292,05 

Total 517 R$ 325.428,24 

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00% R$ 227.799,77 

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00% R$ 97.628,47 

Parcela Variável 

Jornada suplementar em horas (qtde 

estimada) 

 

230 

Valor unitário Valor total 

R$ 68,83 R$ 15.830,90 

Distancia suplementar a ser percorrida  em 

km (quantidade estimada) 

 
4.600 

R$ 0,81 R$ 3.746,44 

TOTAL  - 1º Turno R$ 345.005,58 
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2º TURNO 

Parcela Fixa 

 
Etapa 

Qtde valor 

Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 21 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 13.008,87 

1 9 14 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 8.672,58 

2 9 98 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 60.708,06 

3 9 43 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 26.637,21 

4 9 78 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 48.318,66 

5 12 124 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 102.419,04 

6 6 71 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 29.321,58 

7 6 28 R$ 68,83  R$ 11.563,44 

8 9 15 R$ 68,83  R$ 9.292,05 

Total 492 R$ 372.507,96 

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00% R$ 260.755,57 

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00% R$ 111.752,39 

Parcela 
Estiamtiva 

Jornada suplementar em horas (qtde 

estimada) 

 

230 

 

R$ 68,83 
 

R$ 15.830,90 

Distancia suplementar a ser percorrida  em 

km (quantidade estimada) 

 
4.600 

 

R$ 0,81 
 

R$ 3.746,44 

TOTAL  - 1º Turno R$ 364.582,93 

TOTAL GERAL (considerando o 2º turno se houver R$ 709.588,51 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3029 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de empresa
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.

 

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.

 

Informo, ainda, que foi incluído o item que trata da Garantia Contratual, tanto na minuta
do edital como na minuta do contrato e estabelecido que o prazo de vigência do
contrato se daria até o dia 31 de dezembro próximo.

 

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.
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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
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, inclusive as inclusões acima indicadas.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 20/05/2022, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 20/05/2022, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 20/05/2022, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1070655 e o código CRC 07FFFA52.
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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.
Reporto-me à Informação 3029, da SLC

(doc. 1070655), acerca da qual nada temos a opor, para
submeter os presentes autos à análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/05/2022, às 14:00, 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
1070699 e o código CRC 8ED41658.
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PROCESSO : 0006479-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : ANÁLISE. M INUTA. EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. TRANSPORTE AUXILIAR. ELEIÇÕES 2022.

 

Parecer nº 624 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Trata-se de pretensão de 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),
consoante Termo de Referência 1062411, já em sua mais
recente versão, elaborado pelos gestores contratuais
formalmente designados pela Portaria Presidência nº
355/2021.

 
2. 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
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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
(1070652).

                                                                               
                                      

3. DO PROCEDIMENTO
 
Efetivadas as devidas providências iniciais para a

formatação do Termo de Referência, os gestores designados,
após a deliberação da Comissão Permanente de Pleitos
Eleitorais acerca da manutenção do quantitativo de
automóveis adotado na eleição pretérita, providenciaram a
juntada do termo de referência, conforme se observa no
evento SEI nº 1062411.

 
A ampla instrução objetivando a pesquisa de

preços, no eixo SAD-SEIC-SPPAC, resultou na elaboração da
planilha de estimativa de preços (1055158), devidamente
preenchida pela Seção de Instrução de Contratações, nos
termos do Despacho SEIC 1054922 e aprovada pela SPPAC,
conforme Despacho SPPAC 1064366.

 
Pela SEIC, restou estimada a contratação no valor

médio global de R$ 709.588,51 (setecentos e nove mil
quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos).
Não sugeriu, no entanto, qual a modalidade de licitação a ser
utilizada na presente demanda.

 
Consta dos autos a necessária reserva de crédito

(1064215 e 1064217).
 
O Senhor Secretário de Administração aprovou o

Termo de Referência 1062411, consoante Despacho GSAD
1064544.

 
Em seguida, a SLC/COMAP elaborou minuta de

edital (1070652) para realização de licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço Global. No
evento 1070655, tem-se a justificativa da SLC/COMAP acerca
da não adoção da previsão de exclusividade de participação
para microempresas e empresas de pequeno porte, conforme
disciplina veiculada na Lei Complementar nº 123/2006 e no
Decreto nº 6.204/2007, bem como acerca dos ajustes
efetuados na minuta.

 
Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria

Jurídica  para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93 c/c  o art. 11 da Resolução TRE-AL
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nº 15.787/17, de acordo com o Despacho GSAD 1070699.
 
Segundo a referida minuta do edital, o presente

certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço global, para 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).

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

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

 
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
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 serviços em

foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei nº
10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto nº 10.024/2019, foram
devidamente observados.
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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 os critérios de desempate que serão
adotados relacionados a microempresas e empresas de
pequeno porte.  

 
5. DA MINUTA CONTRATUAL
 
A minuta contratual ora analisada atende às

prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, trazendo
os elementos necessários para o caso presente, quais sejam: o
objeto e seus elementos característicos, o regime de
execução, o preço e as condições de pagamento, o crédito
pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação
funcional programática, os direitos e as responsabilidades das
partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas, os
casos de rescisão, o reconhecimento dos direitos da
Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação aplicável à execução do
contrato e aos casos omissos e a obrigação do contratado de
manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na
legislação.

 
6. 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
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FORMALIDADES PRELIMINARES

1

Foi autuado processo
administrativo específico para a
aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? SIM 1056177

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 1062411

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

SIM 1062411

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

SIM 1062411

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?

SIM 1062411

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?

SIM 1062411

13

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

SIM 1062411

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 N/A  
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específicos para atestados de
capacidade técnica?

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? N/A  

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 1064544

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM

1054922
1060400

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
1054922
1060400

26 Foi produzida planilha comparativa
com os preços encontrados? SIM

1054922
 

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

SIM
1054922
1060400

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 1070652

29

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

N/A  

A minuta do edital contém previsão
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30

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

SIM 1070652

31

A minuta do edital contém previsão
de cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), observada
a divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de
25%, relativamente ao objeto da
contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso
III

N/A  

32

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

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?

SIM  

34

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

SIM 1070652

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 1070652

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

SIM 1070652

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

SIM 1070652

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

SIM  

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

SIM 1070652

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

SIM 1070652

42
A minuta de edital se abstém de
definir de forma genérica SIM 1070652
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42 penalidades aplicáveis na fase de
julgamento da licitação?

SIM 1070652

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?

SIM 1070652

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 1070652

45

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

SIM 1070652

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 1070652

47

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

SIM 1070652

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 1070652

49

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

N/A  

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?

SIM IRREAJUSTÁVEIS

52

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

NÃO 1070652

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõe 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  
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55

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

SIM  

56

Consta dos autos a análise e
aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria
jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da
Lei nº 8.666/93

 Em andamento

57

Consta a autorização da autoridade
competente para a abertura da
fase externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do
Decreto 5.450/05

 Fase posterior

58

Consta a publicação do aviso de
edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº
10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

 Fase posterior

59

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e
30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 Fase posterior

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
1064215
1064217

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  

 
7. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em

face de sua regularidade jurídica, ex vi do parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93, a minuta 1070652 de licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, objetivando a contratação de empresa do ramo de
transporte em veículo automotor com condutores, 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, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal.
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À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 26/05/2022, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 26/05/2022, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1073827 e o código CRC 756FEFEB.
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CONCLUSÃO

Maceió, 27 de maio de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em conta a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos eletrônicos, especialmente o
pronunciamento exarado pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral no Parecer nº 624/2022 (1073827), aprovando
a Minuta Editalícia de Pregão Eletrônico (1070652), submeto
o feito à superior consideração de Vossa Excelência para a
competente deliberação, com vistas a sugerir a abertura da
fase externa do PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa do
ramo de transporte em veículo automotor com condutores
munidos de regular carteira de motorista e telefone celular,
tendo como fito o atendimento às necessidades de transporte
de agentes e materiais da Justiça Eleitoral de Alagoas,
decorrentes das atividades preparatórias e de execução das
Eleições Gerais 2022, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 27/05/2022, às 13:55, 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
1076162 e o código CRC C4AE7806.
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PROCESSO : 0006479-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@

ASSUNTO : Autorização. Abertura fase externa. Contratação de empresa do ramo de transporte em veículo automotor com condutores
munidos de regular carteira de motorista  e telefone celular.

 

Decisão nº 2370 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº (1076162).

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 GLOBAL, objetivando a contratação de empresa do ramo de
transporte em veículo automotor com condutores munidos de regular
carteira de motorista  e telefone celular, tendo como fito o
atendimento às necessidades de transporte de agentes e materiais da
Justiça Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades
preparatórias e de execução das Eleições Gerais 2022, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração
deste Tribunal, conforme as especificações constantes do Termo de
Referência (1062411).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1070652), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 624/2022 (1073827) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

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
1077308 e o código CRC 62145FB1.
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DESPACHO

Maceió, 31 de maio de 2022.
À SLC, para publicação do aviso de licitação, nos

termos da Decisão nº 2370, da Presidência (doc. 1077308).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/05/2022, às 19:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1078817 e o código CRC A23B7AA2.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  4400//22002222  
 
PROCESSO Nº 0006479-70.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 15 de junho de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio 
da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,  
objetivando a contratação de empresa do ramo de transporte em veículo automotor 
com condutores, com a finalidade de atender às necessidades de transporte de 
agentes e materiais da Justiça Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 

   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, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 
11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  Resolução nº 169, do 
Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do 
Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 
19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste 
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 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 deste edital. 
 
2 – DA VIGÊNCIA 
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2.1.  A vigência do contrato será a partir da data da sua assinatura, até 
o dia 31 de dezembro no ano em curso, considerando o prazo para pagamento, 
podendo encerrar-se antes, com a solução de todas as obrigações contratuais das 
partes. 
 
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 

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

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

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

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 prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

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

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

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

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

pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 
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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. 

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. 
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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. 

5.9.Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais/Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas 

apenas duas casas após a vírgula; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes nos anexos deste Edital;  

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. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas 

da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
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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. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços 
(1º turno + 2º turno). 
 

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. 
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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.  

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 
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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 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.  Será admitido como limite máximo para a contratação o valor global 
de R$ 709.588,51 (setecentos e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e 
cinquenta e um centavos) para contratação dos serviços, sendo R$ 
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345.005,58 (trezentos e quarenta e cinco mil, cinco reais e cinquenta e oito 
centavos) para o 1º turno de eleição, e R$ 364.582,93 (trezentos e sessenta e 
quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), para 
o 2º turno de eleição, se houver, e que de modo algum vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 
8.3.1., estão disponíveis no Anexo VI.  
 
8.2.2.  O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a 
cada item que compõe a Planilha de Custos, tendo como critério os 
valores disponíveis nas planilhas constantes no Anexo VI. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

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

remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

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

e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além 

de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro 

meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio 

pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
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8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme 

modelos constantes nos Anexos II e seguintes deverão ser enviados quando 

solicitados 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 IV. 
 
8.8. A licitante vencedora deverá ainda encaminhar, como anexo, pelo 
sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, Termo de sigilo, no modelo do 
Anexo VIII deste edital. 
 
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 
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improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

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

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

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

econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

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

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

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

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações 

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

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

proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

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

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

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de 

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

indicação dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da 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 Municipal, 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 Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como 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 nos cadastros de contribuintes estadual e 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 de Microempresas ou 

Empresas de Pequeno Porte, 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 
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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. 

9.10.3. Qualificação técnica: Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, 
no mínimo um, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que demonstre aptidão da licitante na execução de 
atividades compatíveis com o objeto desta contratação. 

 
9.10.3.1. Em caso de cooperativa: relação dos cooperados que atendem 
aos requisitos técnicos para a contratação e execução do contrato, com 
as respectivas atas de inscrição; a declaração de regularidade de 
situação do contribuinte individual – DRSCI de cada um dos cooperados 
relacionados; a comprovação do capital social proporcional ao número 
de cooperados necessários à prestação do serviço; o comprovante de 
registro na organização das cooperativas brasileiras ou na entidade 
estadual, se houver; documento comprobatório de integração das 
respectivas quotas-partes pelos cooperados que executarão o contrato; 
a ata de fundação, estatuto social com a ata da assembleia que o 
aprovou e editais de convocação das três últimas assembleias gerais 
extraordinárias; e a ata da sessão em que os cooperados autorizam a 
cooperativa a contratar o objeto da licitação.  
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9.10.4. Qualificação econômico-financeira:  

a) Apresentação de capital social de, no mínimo, 10% do valor exigido para a 

contratação. 

b) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais, quando encerrado a mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta que tenha minimamente valor igual ao da 

contratação, e a ser verificado pela unidade contábil deste Regional para 

fins de validação, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 

ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral -LG, 

Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG igual ou superior a 1 (um). 

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 serviços ofertados; 

d) Conter o valor da hora suplementar, por motorista/veículo, para o 

caso de os serviços ultrapassarem a carga horária; 

e) Conter o valor  do quilômetro que deverá ser pago pelo TRE/AL, se 

houver a necessidade de deslocamento entre Zonas Eleitorais no interesse 

das atividades relativas ao pleito eleitoral; 
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f) Conter a  Planilha de custo e formação de preços (conforme modelos 

do Anexo II) que retrate a composição do preço proposto; 

g) Declarar o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da abertura deste Pregão; 

h) Conter declaração expressa de que nos preços ofertados estarão 

inclusas todas as despesas necessárias à perfeita execução das prestações 

contratuais, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e 

trabalhistas; 

i) Conter cópia dos acordos ou convenções coletivas que regem as 

categorias profissionais vinculadas à execução do serviço. 

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. 
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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; 

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

o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 
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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 24.11 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 contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as 
especificações do objeto, valor e prazo de pagamento, em conformidade com este 
edital.  
 
15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante 
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
16.1.     Os Gestores designados pela Administração serão responsáveis pela 
gestão contratual e fiscalização administrativa. Todas as unidades usuárias serão 
fiscais imediatas do contrato, responsáveis pelo adequado cumprimento dos termos 
contratuais na execução local, devendo reportar imediata e pormenorizadamente à 
gestão contratual toda e qualquer irregularidade constatada durante a execução 
contratual, devendo preencher fidedignamente os formulários pertinentes e entregar 
relatório ao final dos trabalhos, conforme modelo a ser fornecido. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1.     Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, garantindo a prévia e ampla defesa: 
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a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das 
faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;  
 
b) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em 
que se estenda a inexecução dos serviços por mais de um dia, até o limite de 
5% (cinco por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na 
resolução de irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de 3% 
(três por cento), incidente sobre o valor da diária, considerando o custo da mão 
de obra, taxa de administração, lucro e tributo, quando do atraso na 
apresentação dos condutores ou recusa em prestar serviços nas condições 
contratuais, além de glosa proporcional do serviço não prestado; 
 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial das 
obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de 
execução dos serviços por período superior a 3 (três) horas; 

 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; e/ou 
 
g) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima 
referida(s) e das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro 
do prazo de validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho, 
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudas na execução do contrato e/ou comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

  
17.2. O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
17.3. 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 comprovados. 
 
17.4 A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
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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.  
 
17.5. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 

17.6. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
17.7. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

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

 
17.9. 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. 

 
17.9.1.      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. 

 
17.10. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
17.11. 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 em 02 (duas) parcelas, sendo a 
primeira correspondente a 70% do valor da contratação, com atestação parcial dos 
serviços pela gestão, em até 08 (oito) dias úteis, após apresentação da fatura e 
certidões negativas da RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcela correspondente ao 
30% dos serviços, após a apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais 
setoriais, com apresentação de relatórios circunstanciados, a ser elaborado conforme 
modelo apresentado pela gestão, pelos chefes de Cartórios e no prazo de 15 dias úteis 
após a conclusão de cada turno de votação. 
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18.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 
 
18.3. 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. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5.  O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os 
tributos e as 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. 

18.6.  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. 

 
18.7.      O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de 
emissão de notas fiscais. 

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

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365  365 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 
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0107671 (Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na 
Minuta Contratual, inserida no Anexo III deste Edital. 
  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na 
Minuta Contratual, inserida no Anexo III deste Edital. 
   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
22.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor 
deverá prestar uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, 
equivalente a 5% do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 

 
22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a 
adequação do valor da garantia prestada. 

 
22.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
22.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 

 

22.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária 
que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
22.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação 
de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do 
contrato de trabalho, se for o caso. 
 
22.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 22.5. não ocorra 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

 
22.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no item 22.6., caso haja solicitação de 
resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
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23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

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

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

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente na Administração. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus 

anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
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23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificação e quantidade do objeto; 
ANEXO II – Planilhas;  
ANEXOS II-A e II-B – Modelo das Planilhas de Custos para os 1º e 2º 
Turnos; 
ANEXO III – Minuta de Contrato; 
ANEXO IV – Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO V – Acordo entre o MPT e AGU sobre contratação de 
Cooperativas; 
ANEXO VI – Planilhas preenchidas. 
 

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

Maceió/AL, 1º de junho de 2022. 
 
 
 
 

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

             
            

INGRID PEREIRA DE 
LIMA 
ARAUJO:30920231

Assinado de forma digital por 
INGRID PEREIRA DE LIMA 
ARAUJO:30920231 
Dados: 2022.06.01 13:54:32 
-03'00'
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ANEXO I 
 

   TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Contratação de Empresa para serviço de transporte auxiliar para as Eleições de 2022 

1. OBJETO: Contração 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 e reparação e substituição de urnas).  

2. JUSTIFICATIVA: A contratação se justifica pelo aumento da demanda de serviços na Sede 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE-AL e nos Cartórios Eleitorais do Estado de 
Alagoas, sendo assim indispensável o deslocamento de servidores e colaboradores e o 
transporte de material para a devida assistência, haja vista o processo eleitoral de 2022, o 
que não é suportável pela frota de veículos próprios e cedidos.  

3. ESPECIFICAÇÕES: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.  

4. QUANTIDADE: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.  

5. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:   

5.1. Comprovação pela licitante, mediante declaração de órgão público ou empresa 
privada, de que ela exerce ou exerceu atividade pertinente e compatível com a que se 
pretende contratar.  

5.2. Certidões negativas junto ao INSS (CND-INSS), RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
(CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FGTS) e CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.  

5.3. Capital mínimo correspondente a 10% do valor exigido para a contratação.  

5.3.1. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado a mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta que tenha minimamente valor igual 
ao da contratação, e a ser verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de 
validação, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral -LG, Liquidez Corrente – LC, e 
Solvência Geral – SG igual ou superior a 1 (um). 
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5.4. No caso de cooperativa, a relação dos cooperados que atendem aos requisitos 
técnicos para a contratação e execução do contrato, com as respectivas atas de 
inscrição; a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI 
de cada um dos cooperados relacionados; a comprovação do capital social proporcional 
ao número de cooperados necessários à prestação do serviço, o comprovante de 
registro na organização das cooperativas brasileiras ou na entidade estadual, se 
houver, documento comprobatório de integração das respectivas quotas partes pelos 
cooperados que executarão o contrato, a ata de fundação, estatuto social com a ata da 
assembleia que o aprovou e editais de convocação das três últimas assembleias gerais 
extraordinárias, e a ata da sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a 
contratar o objeto da licitação.  

5.5. A exigência de documentos que comprovem a qualificação técnica e a capacidade 
econômico-financeira das licitantes, desde que compatíveis com o objeto a ser licitado, 
não é apenas uma faculdade, mas um dever da Administração, devendo ser essa 
exigência a mínima capaz de assegurar que a empresa contratada estará apta a 
fornecer os bens ou serviços pactuados, de acordo com o entendimento do TCU 
(Acórdão nº 891/2018 – Plenário). 

6. PAGAMENTO:  

6.1. O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira 
correspondente a 70% do valor da contratação, com atestação parcial dos serviços pela 
gestão, em até 08 dias úteis, após apresentação da fatura e certidões negativas da 
RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcela correspondente ao 30% dos serviços, após a 
apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais setoriais, com apresentação de 
relatórios circunstanciados, a ser elaborado conforme modelo apresentado pela gestão, 
pelos chefes de Cartórios e no prazo de 15 dias úteis após a conclusão de cada turno de 
votação.  

6.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas;  

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. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;  

6.5. O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e as 
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; 6.6. 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 
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alterações posteriores. 

7. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: A cargo da Seção de Instrução de Contratações – 
SEIC, com base nas planilhas disponibilizadas no Anexo II deste Termo de Referência.  

8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da execução contratual 
correrão à conta dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas para as Eleições Gerais de 2022.  

9. FORMA DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Pelo menor preço global.  

10. UNIDADES GESTORA E FISCALIZADORAS: Gestores designados pela Administração 
que Será responsável pela gestão contratual e fiscalização administrativa. Todas as 
unidades usuárias serão fiscais imediatas do contrato, responsáveis pelo adequado 
cumprimento dos termos contratuais na execução local, devendo reportar imediata e 
pormenorizadamente à gestão contratual toda e qualquer irregularidade constatada 
durante a execução contratual, devendo preencher fidedignamente os formulários 
pertinentes e entregar relatório ao final dos trabalhos, conforme modelo a ser 
fornecido.  

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  

11.1. Efetuar o pagamento na forma prevista no Item 6 deste Termo de Referência;  

11.2. Fiscalizar a execução do contrato;  

11.3. Comunicar, imediatamente à Contratada qualquer irregularidade observada 
durante a execução do contrato;  

11.4. Comunicar à Contratada eventual remanejamento de quantitativos, nos termos 
previstos no subitem 2.1.2 do Anexo I-A deste Termo de Referência, com antecedência 
mínima de 1 (um) dia útil.  

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

12.1. Apresentar veículos com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação, regulares 
perante aos órgãos de fiscalização do trânsito, com os respectivos condutores portando 
documentos de habilitação regulares, na forma da legislação de trânsito em vigor;  

12.2. Indicar preposto como o qual diretamente tratará o TRE-AL por conduto do 
servidor designado para a fiscalização do contrato, durante a execução;  

12.3. Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada 
condutor com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome R.G. e 
título de eleitor do condutor, bem assim fornecer camisa ou colete para identificação 
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onde conste na parte posterior, em posição integralmente visível, a seguinte inscrição 
“Transporte Auxiliar – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área da vestimenta;  

12.4 Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações 
do presente Termo de Referência e da proposta de preços apresentada, adotando-se 
esta como complementar, desde que em benefício do CONTRATANTE, 
responsabilizando-se integralmente pelos serviços contratados e sua execução, nos 
termos do instrumento da avença e da legislação vigente;  

12.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, 
utilizando, da mesma forma, equipamentos, materiais e produtos em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas;  

12.6. Apresentar os veículos com motoristas nas sedes dos Cartórios Eleitorais e nos 
Núcleos de Apoio Técnico nas datas e horários designados;  

12.7. Repor os veículos com motoristas que, por qualquer razão não se apresentem 
disponíveis para o Contratante nas condições, horários e locais designados, no prazo 
de até 60 (sessenta) minutos;  

12.7.1 Após o prazo de reposição indicado no subitem 12.7, poderão ser aplicadas 
as sanções administrativas previstas no item 1.3, abaixo;  

12.7.2. Em qualquer hipótese de não apresentação de veículos com motoristas, 
serão glosados os valores relativos ao atraso, contados a cada 15 (quinze) minutos, 
arredondando-se a fração para o quarto de hora seguinte; Responsabilizar-se por 
indenizações decorrentes de quaisquer danos ou prejuízos causados direta ou 
indiretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por seus empregados, decorrentes 
de dolo ou culpa, durante a execução dos serviços contratados, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização/acompanhamento pelo 
CONTRATANTE;  

12.8. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais 
ligadas ao contrato;  

12.9. Diligenciar para que os serviços sejam prestados de acordo com as 
especificações estabelecidas;  

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

12.11. Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em 
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
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à natureza dos serviços objeto do instrumento contratual;  

12.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços, além de 
outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito público, principalmente 
no caso de silêncio do instrumento contratual;  

12.13. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal 
e as normas internas de segurança e de medicina do trabalho aplicáveis aos serviços 
objeto deste Contrato;  

12.14. Acatar a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato;  

12.15. Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18/10/2005 e 06/12/2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.  

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

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

13.2. Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em que 
se estenda a inexecução dos serviços por mais de um dia, até o limite de 5% (cinco 
por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na resolução de 
irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 13.3. Multa à razão de 
0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de 3%(três por cento), incidente 
sobre o valor da diária, considerando o custo da mão de obra, taxa de administração, 
lucro e tributo, quando do atraso na apresentação dos condutores ou recusa em 
prestar serviços nas condições contratuais, alé de glosa proporcional do serviço não 
prestado;  

13.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial das 
obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de execução 
dos serviços por período superior a 3 (três) horas;  

13.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

13.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; e/ou  
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13.7. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima referida(s) e 
das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro do prazo de 
validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar 
a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudas 
na execução do contrato e/ou comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal.  

Maceió, 29 de abril de 2022. 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 
Carlos Antônio Vieira Costa 

Técnico Judiciário – SMR 
 

José Carlos de Souza 
SAD 
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                                                   ANEXO I-A 

                            ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO 

1. ESPECIFICAÇÕES:  

1.1. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:  

1.1.1. Os serviços serão prestados para deslocamento de passageiros (agentes da Justiça 
Eleitoral de Alagoas) e materiais de apoio logístico às atividades das Eleições Gerais 2022, 
observado o seguinte:  

1.1.1.1. Os veículos do tipo automóvel, definidos no item 1.3, subitem 1.3.1, inciso 
I,deste Termo de Referência, serão utilizados prioritariamente para o transporte de 
passageiros, podendo eventualmente transportar materiais, respeitados os limites legais 
impostos, entre eles urnas, cabinas de votação, garrafas e/ou garrafões de água mineral 
e copos descartáveis – ocasião em que os condutores deverão participar das atividades 
de carga e descarga dos materiais.  

1.1.1.2. Os deslocamentos descritos serão realizados dentro dos limites de cada Zona 
Eleitoral, entre os diversos locais de votação e municípios, sem acréscimos.  

1.1.1.2.1. A Etapa 1, será EXCEÇÃO à regra, pois sua área de deslocamento sem 
quilometragem excedente compreende toda área de cada NAT (Núcleo de Apoio 
Técnico) e terá, entre outras, a missão de promover meio de transporte para a 
vistoria elétrica dos locais de votação críticos, a serem determinados pelos chefes de 
cartório, com o transporte de eletricistas e materiais elétricos.  

1.1.1.2.2. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE-AL, poderá, a seu critério, 
deslocar quaisquer automóveis além dos limites das abrangências contratadas. 
Nessa eventualidade, os encargos relativos aos quilômetros excedentes serão da 
responsabilidade do TRE-AL, conforme planilha componente da proposta.  

1.1.1.2.2.1. Na hipótese de realização do deslocamento além dos limites 
territoriais contratados, será produzido documento por servidor onde justificará a 
necessidade do deslocamento e atestará horários de saída e de retorno, bem 
como a distância percorrida.  

1.1.1.3. O uso dos telefones celulares, nos limites da contratação, fica restrito ao 
recebimento de chamadas pagas na sua origem não se responsabilizando o TREAL por 
qualquer ligação originada do aparelho durante o período da contratação ou mesmo 
recebida na modalidade “a cobrar”.  

1.2. DOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS (MOTORISTAS)  
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1.2.1. A contratada deverá por à disposição do TRE-AL, nos períodos e horários indicados 
neste Termo de Referência, condutores devidamente habilitados, segundo os 
quantitativos estabelecidos, para o transporte dos agentes da Justiça Eleitoral, de 
equipamentos e material de consumo, inclusive gêneros alimentícios, quando for o caso, 
durante os trabalhos de preparação e de realização das Eleições 2022.  

1.2.2. Os condutores deverão ter boa apresentação pessoal, encontrarem-se asseados e 
portando crachás de identificação;  

1.2.3. Durante os horários de prestação dos serviços, os condutores terão 01 (uma) hora 
reservada à realização de refeições, quando sua escala de trabalho for superior a 06 
(seis) horas.  

1.2.3.1. Na hipótese de realização de serviços além dos limites de horário contratados, 
será produzido documento por servidor onde justificará a necessidade da execução e 
atestará com precisão os horários realizados, devendo responsabilizar-se pela 
compensação de horários, justificando a impossibilidade dessa compensação, quando 
for o caso.  

1.3. DOS VEÍCULOS  

1.3.1. Os veículos que deverão ser utilizados durante a prestação dos serviços são:  

1.3.1.1.Da espécie passageiros, da categoria automóvel e/ou ii) Da espécie misto, 
categorias caminhonete ou utilitário, conforme classificação, nos termos do art. 96 do 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB;  

1.3.2. Os veículos deverão estar em bom estado de conservação, oferecendo segurança 
com todos os equipamentos perfeitos e adequados, nos termos da legislação de trânsito, 
especialmente quanto ao atendimento das prescrições do art. 103 do CTB e normas do 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN;  

1.3.3. Os veículos deverão: 

1.3.2.1. ter, no máximo, 05 (cinco) anos de fabricação;  

1.3.2.2. comportar, no mínimo, 5 (cinco) passageiros;iii) possuir porta-malas com 
volume mínimo de 400 (quatrocentos) litros, sem comprometer o número de 
passageiros descrito acima.  

2. DA QUANTIDADE DE VEÍCULOS:  

2.1. Os condutores de veículo com seus respectivos automóveis e portando telefones 
celulares, deverão se apresentar conforme distribuição a segue: 
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2.1.1. Nos Cartórios Eleitorais em 9 (nove) etapas, conforme segue: 

ETAPA HORÁRIO PERÍODO 

Etapa 0 ¹ 
(PADs) 

Das 08:00h às 18:00h a) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e;  
b) Período de 24/10/2022 a 30/10/2022, se 
houver 2º turno. 

Etapa 1 ² 
(NATs) 

Das 08:00h às 18:00h a) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e; 
b) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 2º 
turno. 

Etapa 2 Das 08:00h às 18:00h a) Período de 26/09/2022 a 02/10/2022 e; 
b) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 
2ºturno. 

Etapa 3 Das 08:00h às 18:00h Antevéspera das eleições: 
a) dia 30/09/2022, 1º turno e; 
b) dia 28/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 4 Das 09:00h às 19:00h Véspera das eleições: 
a) dia 01/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 29/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 5 Das 05:00h às 18:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 6 Das 18:00h às 24:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 7 
(PTRs) 

Das 14:00h às 20:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 8 Das 08:00h às 18:00h a) dia 04/10/2022 e; 
b) dia 01/11/2022, se houver 2º turno. 
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2.1.1.1. A Etapa 0 é destinada aos Postos de Atendimento Definitivos – PADs, 
conforme listagem adiante, com áreas de abrangência idênticas às das Zonas 
Eleitorais a que pertencem.  

2.1.1.2. A Etapa 1 é destinada aos municípios que funcionarão com Núcleos de Apoio 
Técnico – NATs, vide Tabela de Abrangência dos NATs.  

2.1.1.3. A Etapa 7 é destinada aos Pontos de Transmissão Remota – PTRs, nos termos 
da Despaçho GDG, evento SEI 1033659 e 1033341.  

2.1.1.4. A Etapa 8 é destinada ao recolhimento dos materiais de eleição 
remanescentes nos locais de votação.  

2.1.1.5. Os veículos da Etapa 1 e das Etapas 0 e 2 a 8 não se confundem, nem em 
seus quantitativos, nem em suas regiões de abrangência, conforme subitem 1.1.1.2.  

2.1.2. Os automóveis serão distribuídos de acordo com os seguintes quadros, podendo 
haver remanejamento de quantitativos, mediante justificativa trazida aos autos pela 
gestão contratual e anuência do senhor Secretário de Administração: 

1º TURNO 

 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
 8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 
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12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 2 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 
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46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 36 24 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS 517 

 

2º TURNO 
 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 
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20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 1 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 2 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 1 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 
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39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió/Edifício Sede 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 21 14 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS     492     

 

2.1.2.1. O remanejamento referido deverá ser comunicado à Contratada 
com, no mínimo, 1 (um) dia útil de antecedência quanto a sua 
efetivação. 

 

2.1.3. Tabela de relação dos Postos de Atendimento Definitivos – PAD: 
 

Cidade do PAT Zona de Abrangência 

Maragogi 14ª – Porto Calvo 
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Colônia Leopoldina 16ª – São José da Laje 

Piranhas 40ª – Delmiro Gouveia 

 

Maceió/AL, 29 de abril de 2022. 

Carlos Antônio Vieira Costa Técnico 
Judiciário/SMR 

  Jose Carlos  
Analista Judiciário/SAD 
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              ANEXO II  

 

 

 

 

 

 

 

 

       PLANILHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital do PE nº 40/2022 (1079389)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 772



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

44 

 

 

                 ANEXO II-A 

 

               PLANILHA DE CUSTOS – 1º TURNO  

 
 

1º TURNO 

Parcela Fixa 

 
Etapa 

Qtde valor 

Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 36    

1 9 24    

2 9 98    

3 9 43    

4 9 78    

5 12 124    

6 6 71    

7 6 28    

8 9 15    

Total 517  

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00%  

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00%  

Parcela Variável 

Jornada suplementar em horas (qtde 

estimada) 

 

230 

Valor unitário Valor total 
  

Distancia suplementar a ser percorrida  em 

km (quantidade estimada) 

 
4.600 

  

TOTAL  - 1º Turno  
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TOTAL GERAL (considerando o 2º turno se houver) 

 
                                            

                                         ANEXO II-B 

 
                      PLANILHA DE CUSTOS – 2º TURNO  

 

 

2º TURNO 

Parcela Fixa 

 
Etapa 

Qtde valor 

Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 21    

1 9 14    

2 9 98    

3 9 43    

4 9 78    

5 12 124    

6 6 71    

7 6 28    

8 9 15    

Total 492  

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00%  

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00%  

Parcela 
Variável 

Jornada suplementar em horas (qtde 

estimada) 

 

230 

Valor unitário Valor 
total 

  

Distancia suplementar a ser percorrida  em 

km (quantidade estimada) 

 
4.600 

  

TOTAL  - 1º Turno  
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ANEXO III 
 

MINUTA 
 

CONTRATO Nº XX/2022 
Processo nº 0006479-70.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS COM 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, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 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 prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 
10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão 
Eletrônico n°40/2022, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02, 
8.666/93 e regulamentações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, 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 a prestação dos serviços 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 votos, 
apuração, reparação e substituição de urnas). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico 
nº 40/2022, que passa a fazer parte integrante do presente Termo, independente de 
transcrição. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A CONTRATADA deverá fornecer os condutores dos veículos com seus respectivos 
automóveis e portando telefones celulares, conforme distribuição a seguir: 
 

Nos Cartórios Eleitorais em 9 (nove) etapas, conforme segue: 
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ETAPA HORÁRIO PERÍODO 

Etapa 0 ¹ 
(PADs) 

Das 08:00h às 18:00h c) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e;  
d) Período de 24/10/2022 a 30/10/2022, se 
houver 2º turno. 

Etapa 1 ² 
(NATs) 

Das 08:00h às 18:00h c) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e; 
d) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 2º 
turno. 

Etapa 2 Das 08:00h às 18:00h c) Período de 26/09/2022 a 02/10/2022 e; 
d) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 
2ºturno. 

Etapa 3 Das 08:00h às 18:00h Antevéspera das eleições: 
c) dia 30/09/2022, 1º turno e; 
d) dia 28/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 4 Das 09:00h às 19:00h Véspera das eleições: 
c) dia 01/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 29/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 5 Das 05:00h às 18:00h Dias das eleições: 
c) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 6 Das 18:00h às 24:00h Dias das eleições: 
c) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 7 
(PTRs) 

Das 14:00h às 20:00h Dias das eleições: 
c) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 8 Das 08:00h às 18:00h c) dia 04/10/2022 e; 
d) dia 01/11/2022, se houver 2º turno. 

 
A Etapa 0 é destinada aos Postos de Atendimento Definitivos – PADs, conforme 

listagem adiante, com áreas de abrangência idênticas às das Zonas Eleitorais a 
que pertencem.  

A Etapa 1 é destinada aos municípios que funcionarão com Núcleos de Apoio Técnico 
– NATs, vide Tabela de Abrangência dos NATs.  

A Etapa 7 é destinada aos Pontos de Transmissão Remota – PTRs, nos termos da 
Despaçho GDG, evento SEI 1033659 e 1033341.  

A Etapa 8 é destinada ao recolhimento dos materiais de eleição remanescentes nos 
locais de votação.  
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Os veículos da Etapa 1 e das Etapas 0 e 2 a 8 não se confundem, nem em seus 
quantitativos, nem em suas regiões de abrangência.  

Os automóveis serão distribuídos de acordo com os seguintes quadros, podendo 
haver remanejamento de quantitativos, mediante justificativa trazida aos autos 
pela gestão contratual e anuência do senhor Secretário de Administração: 

                              1º TURNO 

 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
 8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 
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26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 2 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 36 24 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS 517 
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2º TURNO 
 

 

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 1 3 2 2 0 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 
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29ª Batalha 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 2 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 1 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió/Edifício Sede 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 21 14 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS     492     

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

 
Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à 

Contratada os valores especificados na planilha de custos, atualizada após os lances 
efetuados no pregão, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, 
independente de transcrição. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Considerando os preços acima mencionados, o valor total 
deste Contrato perfaz a importância de R$_____(__________), sendo R$______(__________), 
para o primeiro turno e R$______(__________), para o segundo turno, se houver. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos; encargos trabalhistas, previdenciários e sociais; custos operacionais em geral. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 
 O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira 
correspondente a 70% do valor da contratação, com atestação parcial dos serviços pela 
gestão, em até 08 (oito) dias úteis, após apresentação da fatura e certidões negativas 
da RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcela correspondente ao 30% dos serviços, 
após a apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais setoriais, com 
apresentação de relatórios circunstanciados, a ser elaborado conforme modelo 
apresentado pela gestão, pelos chefes de Cartórios e no prazo de 15 dias úteis após a 
conclusão de cada turno de votação. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os 
tributos e as 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. 

PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de 
emissão de notas fiscais. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365  365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à 
conta dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
consignados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 
0107671 (Pleitos Eleitorais) e Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

                    CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 Além de fornecer os condutores descritos na cláusula terceira, a 
contratada se obriga a: 

 
a) Apresentar veículos com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação, regulares 
perante aos órgãos de fiscalização do trânsito, com os respectivos condutores 
portando documentos de habilitação regulares, na forma da legislação de trânsito em 
vigor; 
 
b) Indicar preposto como o qual diretamente tratará o TRE-AL por conduto do servidor 
designado para a fiscalização do contrato, durante a execução; 
 
c) Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada condutor 
com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome R.G. e título de 
eleitor do condutor, bem assim fornecer camisa ou colete para identificação onde 
conste na parte posterior, em posição integralmente visível, a seguinte inscrição 
“Transporte Auxiliar – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área da vestimenta; 
 

d) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações 
do presente Termo de Referência e da proposta de preços apresentada, adotando-se 
esta como complementar, desde que em benefício do CONTRATANTE, 
responsabilizando-se integralmente pelos serviços contratados e sua execução, nos 
termos do instrumento da avença e da legislação vigente; 

e) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com 
observência às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, 
utilizando, da mesma forma, equipamentos, materiais e produtos em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas; 
 
f) Apresentar os veículos com motoristas nas sedes dos Cartórios Eleitorais e nos 
Núcleos de Apoio Técnico nas datas e horários designados; 
 
g) Repor os veículos com motoristas que, por qualquer razão não se apresentem 
disponíveis para o Contratante nas condições, horários e locais designados, no prazo 
de até 60 (sessenta) minutos; 
 
h) Após o prazo de reposição indicado na alínea acima, poderão ser aplicadas as 
sanções administrativas previstas na alínea abaixo; 
 
i) Em qualquer hipótese de não apresentação de veículos com motoristas, serão 
glosados os valores relativos ao atraso, contados a cada 15 (quinze) minutos, 
arredondando-se a fração para o quarto de hora seguinte; Responsabilizar-se por 
indenizações decorrentes de quaisquer danos ou prejuízos causados direta ou 
indiretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por seus empregados, 
decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução dos serviços contratados, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização/acompanhamento 
pelo CONTRATANTE; 

 

Edital do PE nº 40/2022 (1079389)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 782



 

 

j) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas 
ao contrato; 
 

k)Diligenciar para que os serviços sejam prestados de acordo com as especificações 
estabelecidas; 
 

l)Cumprir as determinações do gestor do contrato, a fim de que os serviços sejam 
regularmente prestados; 
 
m)Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em 
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na 
aplicável à natureza dos serviços objeto do instrumento contratual; 
 
n)Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços, além de outras 
obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito público, principalmente 
no caso de silêncio do instrumento contratual; 
 
o)Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e 
as normas internas de segurança e de medicina do trabalho aplicáveis aos serviços 
objeto deste Contrato; 
 
p)Acatar a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 

q)Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18/10/2005 e 06/12/2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor 

pertencente ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a 

execução dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 

publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 

total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
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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.   

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste contrato; 

 
b) Fiscalizar a execução do contrato; 

 
c) Comunicar, imediatamente à contratada qualquer irregularidade observada 
durante a execução do contrato; 
 
d) Comunicar à Contratada eventual remanejamento de quantitativos, nos termos 
previstos no subitem 2.1.2 do Anexo I-A do Edital do PE nº 40/2022, com 
antecedência mínima de 1 (um) dia útil. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 
  A vigência do contrato será a partir da assinatura, até 31 de dezembro do 
ano em curso, considerando o prazo para pagamento. 
 

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 
 

 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 

artigo 78 da Lei mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde 

que haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato 
poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
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PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem 
direito, inclusive aqueles decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus 
empregados, até o limite do valor dos danos comprovados, sem prejuízo das 
penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, 
garantindo a prévia e ampla defesa: 

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

 
b) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em que 
se estenda a execução dos serviços por mais de um dia, até o limite de 5% (cinco 
por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na resolução de 
irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de 3% 
(três por cento), incidente sobre o valor da diária, considerando o custo da mão 
de obra, taxa de administração, lucro e tributo, quando do atraso na 
apresentação dos condutores ou recusa em prestar serviços nas condições 
contratuais, além de glosa proporcional do serviço não prestado; 
 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial das 
obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de 
execução dos serviços por período superior a 3 (três) horas; 
 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; e/ou 
 
g) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima 
referida(s) e das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro 
do prazo de validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho, 
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudas na execução do contrato e/ou comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

  
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 comprovados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá 
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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 QUARTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do 
art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e 
qualquer penalidade imposta à  contratada. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  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 NONO -      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. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO ONZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção 
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 

CLÁUSULA DOZE - 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, 
parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 

estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado 

entre as partes. 
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CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 E À 
PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA 

 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 

Eletrônico nº 40/2022 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que 
passam a integrá-lo, independentemente de transcrição. 

  
CLÁUSULA QUATORZE – DA GESTÃO CONTRATUAL E  FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 Gestores designados pela Administração serão responsáveis pela 
gestão contratual e fiscalização administrativa. Todas as unidades usuárias 
serão fiscais imediatas do contrato, responsáveis pelo adequado cumprimento 
dos termos contratuais na execução local, devendo reportar imediata e 
pormenorizadamente à gestão contratual toda e qualquer irregularidade 
constatada durante a execução contratual, devendo preencher fidedignamente 
os formulários pertinentes e entregar relatório ao  final dos trabalhos, conforme 
modelo a ser fornecido. 

 
CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma 
das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% 
do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do 
TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor 
da garantia prestada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação 
pertinente. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia somente será liberada após a execução de todas 
as prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas 
eventuais penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do 
contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança 
bancária que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a 
comprovação de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da 
rescisão do contrato de trabalho, se for o caso. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto não ocorra 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto, caso haja solicitação de resgate 
por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
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. 
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CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 

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

 
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai 
devidamente assinado. 

   
                          Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 
Pelo TRE/AL  
 
 

                     Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 

Pela Empresa  
               

 
                         REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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AANNEEXXOO  IIVV 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não 
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ANEXO V 

Acordo entre MPT e AGU impede União de contratar trabalhadores por meio de cooperativas de 
mão-de-obra. 

Termo de Conciliação Judicial  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do 
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. 
Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos 
Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato 
representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub 
Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo 
Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;  

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual 
seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante 
contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do 
Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza 
estatutária, com a Administração Pública; 

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta 
todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei 
trabalhista; 

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 
4º, "(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza 
civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados". 

CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em 
caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua 
norma estatutária, (art. 86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a 
patente impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de 
mão-de-obra terceirizada; 

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da 
legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela 
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331); 

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que 
prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática 
idêntica a dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-
se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de 
normas protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e 
higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da 
pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição 
Federal);  

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a 
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do 
fornecedor de mão-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar 
graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do 
art. 3º, da CLT na atividade de intermediação de mão-de-obra patrocinada por falsas 
cooperativas; 

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 
90ª sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que 
os Estados devem implementar políticas nos sentido de: 
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"8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não 
cumprimento das lei do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego 
disfarçados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores 
velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas."  

RESOLVEM 

Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação 
perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos: 

Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de 
cooperativas de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou 
meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de 
subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, 
constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços 
terceirizados, sendo eles: 

a) – Serviços de limpeza; 

b) – Serviços de conservação; 

c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria; 

d) – Serviços de recepção; 

e) – Serviços de copeiragem; 

f) – Serviços de reprografia; 

g) – Serviços de telefonia; 

h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações; 

i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo; 

j) – Serviços de auxiliar de escritório; 

k) – Serviços de auxiliar administrativo; 

l) – Serviços de office boy (contínuo); 

m) – Serviços de digitação; 

n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas; 

o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão 
licitante; 

p) – Serviços de ascensorista; 

q) – Serviços de enfermagem; e 

r) – Serviços de agentes comunitários de saúde. 

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização 
sem previsão legal. 

Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e 
acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput. 

Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja 
atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias 
profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não 
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detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de 
forma individual (e não coletiva), pelos seus associados.  

Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a 
fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os 
mesmos podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores 
subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais; 

Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os 
serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas "a" a "r" da Cláusula 
Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, 
seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser 
juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. 
Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando 
absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a 
órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza. 

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços 
disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de 
conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte 
integrante desses editais, como anexo. 

Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante 
vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de 
serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição 
obrigatória à assinatura do respectivo contrato. 

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO 

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$ 
1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições 
estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de 
prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira, 
será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa 
prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais.  

Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste 
ajuste, a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua 
justificativa perante o Ministério Público do Trabalho. 

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA 

Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas 
diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da 
administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que 
em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado 
conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que 
discipline a matéria no âmbito de sua competência. 

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE 

Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do 
Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos. 

Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da 
data de sua homologação judicial. 
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Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o 
presente acordo, não serão renovados ou prorrogados. 

Cláusula Oitava -A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas 
em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus. 

Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação 
em cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo 
único, e 876, caput, da CLT. 

Brasília, 05 de junho de 2003. 

GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES 

Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho 

BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO 

Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho 

MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO 

Procurador-Geral da União 

HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIOLUIZ GUERREIRO 

Sub-Procuradora-Regional da União–1ª Região Advogado da União 

Testemunhas: 

_________________________________________________ 

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO 

Presidente da Associação Nacional dos Magistrados 

da Justiça do Trabalho – ANAMATRA 

_________________________________________________ 

PAULO SÉRGIO DOMINGUES 

Presidente da Associação dos Juízes Federais 

do Brasil - AJUFE 

_________________________________________________ 
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ANEXO VI 

 

PLANILHAS PREENCHIDAS 

 

 

1º TURNO 

Parcela Fixa 

 
Etapa 

Qtde valor 

Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 36 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 22.300,92 

1 9 24 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 14.867,28 

2 9 98 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 60.708,06 

3 9 43 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 26.637,21 

4 9 78 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 48.318,66 

5 12 124 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 102.419,04 

6 6 71 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 29.321,58 

7 6 28 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 11.563,44 

8 9 15 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 9.292,05 

Total 517 R$ 325.428,24 

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00% R$ 227.799,77 

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00% R$ 97.628,47 

Parcela Variável 

Jornada suplementar em horas (qtde 

estimada) 

 

230 

Valor unitário Valor total 

R$ 68,83 R$ 15.830,90 

Distancia suplementar a ser percorrida  em 

km (quantidade estimada) 

 
4.600 

R$ 0,81 R$ 3.746,44 

TOTAL  - 1º Turno R$ 345.005,58 
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2º TURNO 

Parcela Fixa 

 
Etapa 

Qtde valor 

Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 21 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 13.008,87 

1 9 14 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 8.672,58 

2 9 98 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 60.708,06 

3 9 43 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 26.637,21 

4 9 78 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 48.318,66 

5 12 124 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 102.419,04 

6 6 71 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 29.321,58 

7 6 28 R$ 68,83  R$ 11.563,44 

8 9 15 R$ 68,83  R$ 9.292,05 

Total 492 R$ 372.507,96 

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00% R$ 260.755,57 

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00% R$ 111.752,39 

Parcela 
Estiamtiva 

Jornada suplementar em horas (qtde 

estimada) 

 

230 

 

R$ 68,83 
 

R$ 15.830,90 

Distancia suplementar a ser percorrida  em 

km (quantidade estimada) 

 
4.600 

 

R$ 0,81 
 

R$ 3.746,44 

TOTAL  - 1º Turno R$ 364.582,93 

TOTAL GERAL (considerando o 2º turno se houver R$ 709.588,51 
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPublicacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarPublicacaoDivul… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 01/06/2022 14:12:46 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 02/06/2022 e Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras)
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

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 00040/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0006479-70.2021 Menor Preço   

  Quantidade de Itens  

Equalização de ICMS Internacional 1  

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.

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
02/06/2022

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de  02/06/2022  às 08:00 Em 15/06/2022  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho
00001 2021    NE   000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação
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 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 01/06/2022 14:13:38 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG de Atuação
14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação  * Ano da Licitação

00040 / 2022

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação
 Pregão

 
 Concorrência

 
 Tomada de Preços

 
 Convite

 
 Concurso

 

Revogada
 

Anulada
 

Suspensa
 

 Tradicional
 

 Registro de Preço (SRP)
 

Pesquisar  Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

Nº da
Licitação Característica Objeto Situação Atual

da Licitação Ação

70011 Pregão
Eletrônico 00040/2022 Tradicional Contratação de empresa do ramo de transporte em veículo

automotor com condutores munidos de regular ...
Licitação A

Publicar Visualizar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Um registro encontrado.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 01/06/2022 14:14:25 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


 MP 1.047/Lei 14.217, art. 2° (insumos Covid-19)

  

Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

709.588,51 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
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.

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 Presidente do Tre/al

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
02/06/2022

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 2021NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 02/06/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764 7765

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras
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01/06/2022 14:16 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=34297706&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 01/06/2022 14:16:26 

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 00040/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 24198 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras   necessidades
Unidade de Fornecimento
OUTRAS UNIDADES
Descrição Detalhada

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 

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 709.588,51

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 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

12/05/2022 709.588,51 06.015.041/0001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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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DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - UASG 90029

Nº Processo: 0000568-81.2022.4. Objeto: Registro de preços para fornecimento
de coffee break para o Tribunal Regional Federal da 3ª Região.. Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 02/06/2022 das 08h00 às 11h59 e das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842,
11 Andar, Torre Norte, Conjunto 228, Bela Vista - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00017-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 02/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/06/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Item 1 - cota principal item 2
- cota reservada.

ELEUSIS DE CASSIA MAZZI DE AZEVEDO
Pregoeira

(SIASGnet - 01/06/2022) 90029-20901-2022NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 19/2022

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
20/05/2022 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de computadores
Minidesktop e Monitores Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 02/06/2022 das
11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300 Praia de Belas -
PORTO ALEGRE - RS. Entrega das Propostas: a partir de 02/06/2022 às 11h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/06/2022, às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA
Diretora Geral

(SIDEC - 01/06/2022) 090030-00001-2022NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 6° Termo Aditivo ao Contrato n° 18/2018. Contratante: TRF5ªR. Contratada: SOS
TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ n° 04.744.134/0001-78. Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, conforme previsão
contida no item 7.1. da Cláusula Sétima, com fundamento no art. 57, inc.II Lei n°8.666/93.
Valor: R$ 453.364,38 (quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e quatro
reais e trinta e oito centavos) PT- 168462 e ED-339040.15. Vigência: 07/07/2022 até
06/07/2023. Assinatura: 31/05/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da
Secretaria Administrativa-TRF5ªR., e Alessandro de Souza Queiroz representante da
Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 17/2020. Contratante: TRF5ªR. Contratada: FH
ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA. CNPJ nº 28.066.517/0001-00. Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, conforme previsão contida no item 7.1. da
Cláusula Sétima, com fundamento no art. 57, inc.II da Lei nº 8.666/93. Valor: R$ 82.454,60
(oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) PT-
168455 e ED-339039.16/339030.24. Vigência: 06/06/2022 a 05/06/2023. Assinatura:
01/06/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-
TRF5ªR., e Fábio Henrique Feitosa Carneiro representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022 - UASG 70002

Nº Processo: 0002689-08.2021.6. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa
para contratação de empresa especializada na locação de solução completa para
comunicação por rádio frequência contemplando estações base, repetidora e portáteis a
serem utilizados nas Eleições Gerais/2022, conforme condições e especificações contidas
no Termo de Referência (Anexo I), que integra este ato convocatório.. Total de Itens
Licitados: 2. Edital: 02/06/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Alameda Ministro Miguel
Ferante, 224, Portal da Amazônia - Rio Branco/AC ou
https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00030-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 02/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/06/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras.

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Coordenador de Material e Patrimônio

(SIASGnet - 01/06/2022) 70002-10001-2022NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022 - UASG 70002

Nº Processo: 0002729-87.2021.6. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a
Formação de Registro de Preços para eventual aquisição de camisetas, conforme condições e
especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), que integra este ato convocatório..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 02/06/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Alameda Ministro Miguel
Ferante, 224, Portal da Amazônia - Rio Branco/AC ou https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-
00029-2022. Entrega das Propostas: a partir de 02/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 14/06/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: EXIGE
AMOSTRA DURANTE A LICITAÇÃO Camiseta Básica personalizada - conforme anexos 1 e 2 (arte e
quantidade por numeração), com as seguintes especificações: confeccionada em malha fria (PV) 67%
Poliéster e 33% viscose; Modelo: Unissex; Cor camiseta: BRANCA OU PRETA; Tamanhos: P, M, G, GG e
EXG; Malha PP Anti-Piling. Gola de pescoço: Gola Careca, redonda, com reforço de ombro a ombro, em
ribana sanfonada, 96% algodão e 4% elastano, 1,5cm de largura, com pesponto duplo, .

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Coordenador de Material e Patrimônio

(SIASGnet - 01/06/2022) 70002-10001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006479-70.2021. 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.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
02/06/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00040-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 02/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 15/06/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 01/06/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0000634-93.2022. Objeto: Contratação dos serviços de gestão por
meio de plataforma web, e manutenção preventiva e corretiva destinados à frota de
veículos novos e usados, nas categorias leve, médio e pesado, carretas, reboques e
embarcações do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - TRE/AP.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 02/06/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central
- Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00012-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 02/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 14/06/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/06/2022) 70029-00001-2022NE000024

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0001434-24.2022. Objeto: Fornecimento através de Registro de
Preços de Material de Consumo (Gêneros de Alimentação). Total de Itens Licitados: 3.
Edital: 02/06/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central
- Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00013-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 02/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 14/06/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/06/2022) 70029-00001-2022NE000024

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 18/2022

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 18/2022 (PAD nº 2122/2022), que tem por objeto o registro
de preços para aquisição de gêneros de alimentação, ADJUDICADO em favor da empresa R
DE JESUS SOUSA, inscrita no CNPJ sob o n.º 41.207.495/0001-01. Na oportunidade,
NEGADO PROVIMENTO ao recurso interposto pela licitante S R ASSAYAG LTDA., inscrita no
CNPJ n.º 36.859.836/0001-93, mantendo a decisão do pregoeiro por seus próprios
fundamentos. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 31/05/2022, pelo Des. JORGE MANOEL LOPES
LINS.

Manaus-AM, 1º de junho de 2022.
MELISSA LAVAREDA RAMOS NOGUEIRA

Diretora-Geral

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 19/2022

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 19/2022 (PAD nº 8054/2021), que tem por objeto o registro
de preços para aquisição de Material de Tecnologia da Informação e Comunicações,
ADJUDICADO em favor das empresas: ATACADAO APUI COMÉRCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO (CNPJ nº 01.334.638/0001-21), para os itens 03, 06, 09, 16 e 17; SINGULAR
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ nº 02.642.492/0001-44), para o item 05; V.C. DA
ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ nº 05.808.979/0001-42), para o item 02; QUALITY AT AC A D O
EIRELI (CNPJ nº 15.724.019/0001-58), para os itens 11 e 12; ILMA CHAVES PEREIRA
74191209604 (CNPJ nº 19.026.964/0001-37), para os itens 04 e 10; G XAVIER GUI M A R A ES
EIRELI (CNPJ nº 32.969.749/0001-38), para os itens 01 e 15; DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
(CNPJ nº 40.223.106/0001-79), para o item 07 e 13; EXCLUSIVA COMERCIO E SERVI ÇO S ,
PAPELARIA E INFORMATICA (CNPJ nº 41.597.891/0001-92), para o item 08. Na
oportunidade, DECLARO fracassada a licitação para os itens 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 e 26. RATIFICO, em todos os seus termos, a decisão do Pregoeiro que, no exercício do
juízo de retratação, DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa SINGULAR
COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ nº 02.642.492/0001-44). DATA DA HOMOLOGAÇ ÃO :
25/05/2022, pelo Des. JORGE MANOEL LOPES LINS.

Manaus-AM, 1º de junho de 2022.
MELISSA LAVAREDA RAMOS NOGUEIRA

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

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2022.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 02/06/2022, às 09:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1080053 e o código CRC DC9D9018.

0006479-70.2021.6.02.8000 1080053v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  10/06/2022 10:34
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 150

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 167864 0100000000 339033 70277 FUN LOCVEI1

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

10/06/2022 0006479-70.2021.6.02 - 345.005,58

Código Nome

070011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Favorecido

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

CEP

57051-090

Município

MACEIO AL

UF Telefone

(082) 2122-7700

Descrição

RESERVA DE CREDITO LOCAÇÃO VEÍCULOS - TRANSPORTE - NO PRIMEIRO TURNO ELEIÇÕES 2022.
CONFORME DESPACHO SEIC DOC 1060400. PROC 0006479-70.2021.6.02

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

10/06/2022 Inclusão 345.005,58

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

10/06/2022 10:22:29
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

- PE 150 - PRIMEIRO TURNO - 2022RO000712.
- SEGUNDO TURNO - RESERVA SE HOUVER.
- CANCELADOS OS PEs 132 E 133 PARA AJUSTE NO PLANO

INTERNO.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 10/06/2022, às 12:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1087074 e o código CRC 5FD450E9.
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01/06/22, 12:01 SEI/TRE-AL - 1077448 - Portaria Presidência

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1150701&infra_siste… 1/2

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.
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e: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br> 
Para: "Weber Bezerra Cavalcanti" <webercavalcanti@tre-al.jus.br>
Data: 13/06/2022 03:00 PM

Assunto: [pregoeiro] [slc] ESCLARECIMENTO PREGÃO 40/2022  UAGS 70011
{01}

 
 
 
 

From: contato@impactoservicos.net.br
 To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>

 Date: Mon, 13 Jun 2022 13:52:36 -0300
 Subject: [slc] ESCLARECIMENTO PREGÃO 40/2022  UAGS 70011 {01}

 

Prezados,
 

Boa tarde,
 

Os valores da planilha no edital aonde mostra a quantidade x o valor da diaria, estão feito de forma errada, tanto
para mais como para menos alterando totalmente o valor da licitação, exemplo:

 
Primeiro turno etapa 5 mostra 124 diarias no valor de R$ 619,47 cada, o valor total é de R$ 76814,48, porem no
edital consta o valor total de R$ 102419,04.

 
Esse erro se encontra em quase todos os item da planilha, ou com valor menor e com valor maior.

 
Obrigado

 
Por favor, confirmar recebimento.  

 
Atenciosamente,

 
Impacto Comércio e Serviços Eireli - ME

 Fone: (41) 4101-3732.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2022.
Srª Chefe SLC
 
Trata-se de pedido de esclarecimento, evento sei

nº 1088213, razão pela qual solicitamos o pronunciamento da
Unidade de V.Sª.

 
Atenciosamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 13/06/2022, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1088215 e o código CRC 399D60D8.

0006479-70.2021.6.02.8000 1088215v1
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De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Para: "Sergio Vilela Menegaz Lima" <sergiolima@tre-al.jus.br>
Data: 13/06/2022 02:56 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] ESCLARECIMENTO PREGÃO 40/2022  UAGS 70011 {01}

 
 
 
 

From: contato@impactoservicos.net.br
 To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>

 Date: Mon, 13 Jun 2022 13:52:36 -0300
 Subject: [slc] ESCLARECIMENTO PREGÃO 40/2022  UAGS 70011 {01}

 

Prezados,
 

Boa tarde,
 

Os valores da planilha no edital aonde mostra a quantidade x o valor da diaria, estão feito de forma errada, tanto
para mais como para menos alterando totalmente o valor da licitação, exemplo:

 
Primeiro turno etapa 5 mostra 124 diarias no valor de R$ 619,47 cada, o valor total é de R$ 76814,48, porem no
edital consta o valor total de R$ 102419,04.

 
Esse erro se encontra em quase todos os item da planilha, ou com valor menor e com valor maior.

 
Obrigado

 
Por favor, confirmar recebimento.  

 
Atenciosamente,

 
Impacto Comércio e Serviços Eireli - ME

 Fone: (41) 4101-3732.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2022.

Prezados JOSÉ CARLOS DE SOUZA e CARLOS ANTONIO VIEIRA COSTA,

 

A SLC recebeu no começo do expediente de hoje e-mail da empresa Impacto Comércio
e Serviços Eireli (1088227) e encaminhou ao e-mail do grupo dos Pregoeiros. A
mensagem trata de pedido de esclarecimento sobre o vindouro Pregão Eletrônico
TRE/AL n.º 40/2022 que está previsto para ser realizado no dia 15/06/2022 (próxima
quarta-feira), em resumo a empresa supracitada alega que "os valores da planilha no
edital aonde mostra a quantidade x o valor da diaria, estão feito de forma errada, tanto
para mais como para menos alterando totalmente o valor da licitação".

 

Dos autos s.m.j. afere-se que os Senhores são responsáveis pelo Contrato de Eleição
de Transporte Auxiliar; do exposto, remete-se os autos para ciência e deliberação.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 13/06/2022, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1088232 e o código CRC F19627BF.

0006479-70.2021.6.02.8000 1088232v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2022.
À PREG e, em paralelo, à SAD,
Senhor Pregoeiro,
Analisando o pedido de esclarecimento, constante

no evento SEI 1088227, verifico que a planilha preenchida
constante do Anexo VI do edital, não corresponde com
exatidão a planilha  constante no evento 1070652, o que deve
ter ocorrido por ocasião da conversão do pdf extraído do SEI
em  arquivo editável, podendo ter havido distorção de
fórmulas.

Diante do exposto, resta configurada a necessidade
de alteração do edital para retificar a  planilha preenchida no
Anexo VI, razão pela qual encaminho os autos ao Senhor
Secretário de Administração para fins de autorização da
alteração do edital, em conformidade com a minuta
apresentada em anexo.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 13/06/2022, às 15:56, 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
1088263 e o código CRC 8523A90F.

0006479-70.2021.6.02.8000 1088263v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  4400//22002222  
 
PROCESSO Nº 0006479-70.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 15 de junho de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio 
da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,  
objetivando a contratação de empresa do ramo de transporte em veículo automotor 
com condutores, com a finalidade de atender às necessidades de transporte de 
agentes e materiais da Justiça Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 

   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, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 
11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  Resolução nº 169, do 
Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do 
Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 
19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste 
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 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 deste edital. 
 
2 – DA VIGÊNCIA 
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2.1.  A vigência do contrato será a partir da data da sua assinatura, até 
o dia 31 de dezembro no ano em curso, considerando o prazo para pagamento, 
podendo encerrar-se antes, com a solução de todas as obrigações contratuais das 
partes. 
 
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 

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

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

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

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 prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

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

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

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

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

pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 
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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. 

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. 

Minuta de edital alterada (1088342)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 815



 
  PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

5 

 

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. 

5.9.Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais/Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas 

apenas duas casas após a vírgula; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes nos anexos deste Edital;  

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. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas 

da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
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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. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços 
(1º turno + 2º turno). 
 

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. 
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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.  

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 
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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 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.  Será admitido como limite máximo para a contratação o valor global 
de R$ 709.588,51 (setecentos e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e 
cinquenta e um centavos) para contratação dos serviços, sendo R$ 
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345.005,58 (trezentos e quarenta e cinco mil, cinco reais e cinquenta e oito 
centavos) para o 1º turno de eleição, e R$ 364.582,93 (trezentos e sessenta e 
quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), para 
o 2º turno de eleição, se houver, e que de modo algum vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 
8.3.1., estão disponíveis no Anexo VI.  
 
8.2.2.  O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a 
cada item que compõe a Planilha de Custos, tendo como critério os 
valores disponíveis nas planilhas constantes no Anexo VI. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

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

remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

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

e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além 

de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro 

meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio 

pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
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8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme 

modelos constantes nos Anexos II e seguintes deverão ser enviados quando 

solicitados 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 IV. 
 
8.8. A licitante vencedora deverá ainda encaminhar, como anexo, pelo 
sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, Termo de sigilo, no modelo do 
Anexo VIII deste edital. 
 
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 
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improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

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

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

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

econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

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

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

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

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações 

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

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

proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

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

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

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de 

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

indicação dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da 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 Municipal, 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 Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como 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 nos cadastros de contribuintes estadual e 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 de Microempresas ou 

Empresas de Pequeno Porte, 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 
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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. 

9.10.3. Qualificação técnica: Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, 
no mínimo um, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que demonstre aptidão da licitante na execução de 
atividades compatíveis com o objeto desta contratação. 

 
9.10.3.1. Em caso de cooperativa: relação dos cooperados que atendem 
aos requisitos técnicos para a contratação e execução do contrato, com 
as respectivas atas de inscrição; a declaração de regularidade de 
situação do contribuinte individual – DRSCI de cada um dos cooperados 
relacionados; a comprovação do capital social proporcional ao número 
de cooperados necessários à prestação do serviço; o comprovante de 
registro na organização das cooperativas brasileiras ou na entidade 
estadual, se houver; documento comprobatório de integração das 
respectivas quotas-partes pelos cooperados que executarão o contrato; 
a ata de fundação, estatuto social com a ata da assembleia que o 
aprovou e editais de convocação das três últimas assembleias gerais 
extraordinárias; e a ata da sessão em que os cooperados autorizam a 
cooperativa a contratar o objeto da licitação.  
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9.10.4. Qualificação econômico-financeira:  

a) Apresentação de capital social de, no mínimo, 10% do valor exigido para a 

contratação. 

b) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais, quando encerrado a mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta que tenha minimamente valor igual ao da 

contratação, e a ser verificado pela unidade contábil deste Regional para 

fins de validação, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 

ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral -LG, 

Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG igual ou superior a 1 (um). 

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 serviços ofertados; 

d) Conter o valor da hora suplementar, por motorista/veículo, para o 

caso de os serviços ultrapassarem a carga horária; 

e) Conter o valor  do quilômetro que deverá ser pago pelo TRE/AL, se 

houver a necessidade de deslocamento entre Zonas Eleitorais no interesse 

das atividades relativas ao pleito eleitoral; 
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f) Conter a  Planilha de custo e formação de preços (conforme modelos 

do Anexo II) que retrate a composição do preço proposto; 

g) Declarar o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da abertura deste Pregão; 

h) Conter declaração expressa de que nos preços ofertados estarão 

inclusas todas as despesas necessárias à perfeita execução das prestações 

contratuais, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e 

trabalhistas; 

i) Conter cópia dos acordos ou convenções coletivas que regem as 

categorias profissionais vinculadas à execução do serviço. 

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. 
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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; 

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

o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 
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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 24.11 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 contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as 
especificações do objeto, valor e prazo de pagamento, em conformidade com este 
edital.  
 
15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante 
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
16.1.     Os Gestores designados pela Administração serão responsáveis pela 
gestão contratual e fiscalização administrativa. Todas as unidades usuárias serão 
fiscais imediatas do contrato, responsáveis pelo adequado cumprimento dos termos 
contratuais na execução local, devendo reportar imediata e pormenorizadamente à 
gestão contratual toda e qualquer irregularidade constatada durante a execução 
contratual, devendo preencher fidedignamente os formulários pertinentes e entregar 
relatório ao final dos trabalhos, conforme modelo a ser fornecido. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1.     Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, garantindo a prévia e ampla defesa: 
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a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das 
faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;  
 
b) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em 
que se estenda a inexecução dos serviços por mais de um dia, até o limite de 
5% (cinco por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na 
resolução de irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de 3% 
(três por cento), incidente sobre o valor da diária, considerando o custo da mão 
de obra, taxa de administração, lucro e tributo, quando do atraso na 
apresentação dos condutores ou recusa em prestar serviços nas condições 
contratuais, além de glosa proporcional do serviço não prestado; 
 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial das 
obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de 
execução dos serviços por período superior a 3 (três) horas; 

 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; e/ou 
 
g) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima 
referida(s) e das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro 
do prazo de validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho, 
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudas na execução do contrato e/ou comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

  
17.2. O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
17.3. 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 comprovados. 
 
17.4 A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
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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.  
 
17.5. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 

17.6. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
17.7. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

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

 
17.9. 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. 

 
17.9.1.      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. 

 
17.10. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
17.11. 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 em 02 (duas) parcelas, sendo a 
primeira correspondente a 70% do valor da contratação, com atestação parcial dos 
serviços pela gestão, em até 08 (oito) dias úteis, após apresentação da fatura e 
certidões negativas da RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcela correspondente ao 
30% dos serviços, após a apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais 
setoriais, com apresentação de relatórios circunstanciados, a ser elaborado conforme 
modelo apresentado pela gestão, pelos chefes de Cartórios e no prazo de 15 dias úteis 
após a conclusão de cada turno de votação. 
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18.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 
 
18.3. 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. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5.  O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os 
tributos e as 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. 

18.6.  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. 

 
18.7.      O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de 
emissão de notas fiscais. 

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

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365  365 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 
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0107671 (Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na 
Minuta Contratual, inserida no Anexo III deste Edital. 
  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na 
Minuta Contratual, inserida no Anexo III deste Edital. 
   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
22.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor 
deverá prestar uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, 
equivalente a 5% do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 

 
22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a 
adequação do valor da garantia prestada. 

 
22.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
22.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 

 

22.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária 
que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
22.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação 
de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do 
contrato de trabalho, se for o caso. 
 
22.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 22.5. não ocorra 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

 
22.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no item 22.6., caso haja solicitação de 
resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
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23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

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

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

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente na Administração. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus 

anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
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23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificação e quantidade do objeto; 
ANEXO II – Planilhas;  
ANEXOS II-A e II-B – Modelo das Planilhas de Custos para os 1º e 2º 
Turnos; 
ANEXO III – Minuta de Contrato; 
ANEXO IV – Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO V – Acordo entre o MPT e AGU sobre contratação de 
Cooperativas; 
ANEXO VI – Planilhas preenchidas. 
 

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

Maceió/AL, xx de xxxx de 2022. 
 
 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Contratação de Empresa para serviço de transporte auxiliar para as Eleições de 2022 

1. OBJETO: Contração 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 e reparação e substituição de urnas).  

2. JUSTIFICATIVA: A contratação se justifica pelo aumento da demanda de serviços na Sede 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE-AL e nos Cartórios Eleitorais do Estado de 
Alagoas, sendo assim indispensável o deslocamento de servidores e colaboradores e o 
transporte de material para a devida assistência, haja vista o processo eleitoral de 2022, o 
que não é suportável pela frota de veículos próprios e cedidos.  

3. ESPECIFICAÇÕES: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.  

4. QUANTIDADE: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.  

5. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:   

5.1. Comprovação pela licitante, mediante declaração de órgão público ou empresa 
privada, de que ela exerce ou exerceu atividade pertinente e compatível com a que se 
pretende contratar.  

5.2. Certidões negativas junto ao INSS (CND-INSS), RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
(CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FGTS) e CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.  

5.3. Capital mínimo correspondente a 10% do valor exigido para a contratação.  

5.3.1. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado a mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta que tenha minimamente valor igual 
ao da contratação, e a ser verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de 
validação, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral -LG, Liquidez Corrente – LC, e 
Solvência Geral – SG igual ou superior a 1 (um). 
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5.4. No caso de cooperativa, a relação dos cooperados que atendem aos requisitos 
técnicos para a contratação e execução do contrato, com as respectivas atas de 
inscrição; a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI 
de cada um dos cooperados relacionados; a comprovação do capital social proporcional 
ao número de cooperados necessários à prestação do serviço, o comprovante de 
registro na organização das cooperativas brasileiras ou na entidade estadual, se 
houver, documento comprobatório de integração das respectivas quotas partes pelos 
cooperados que executarão o contrato, a ata de fundação, estatuto social com a ata da 
assembleia que o aprovou e editais de convocação das três últimas assembleias gerais 
extraordinárias, e a ata da sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a 
contratar o objeto da licitação.  

5.5. A exigência de documentos que comprovem a qualificação técnica e a capacidade 
econômico-financeira das licitantes, desde que compatíveis com o objeto a ser licitado, 
não é apenas uma faculdade, mas um dever da Administração, devendo ser essa 
exigência a mínima capaz de assegurar que a empresa contratada estará apta a 
fornecer os bens ou serviços pactuados, de acordo com o entendimento do TCU 
(Acórdão nº 891/2018 – Plenário). 

6. PAGAMENTO:  

6.1. O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira 
correspondente a 70% do valor da contratação, com atestação parcial dos serviços pela 
gestão, em até 08 dias úteis, após apresentação da fatura e certidões negativas da 
RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcela correspondente ao 30% dos serviços, após a 
apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais setoriais, com apresentação de 
relatórios circunstanciados, a ser elaborado conforme modelo apresentado pela gestão, 
pelos chefes de Cartórios e no prazo de 15 dias úteis após a conclusão de cada turno de 
votação.  

6.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas;  

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. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;  

6.5. O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e as 
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; 6.6. 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 
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alterações posteriores. 

7. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: A cargo da Seção de Instrução de Contratações – 
SEIC, com base nas planilhas disponibilizadas no Anexo II deste Termo de Referência.  

8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da execução contratual 
correrão à conta dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas para as Eleições Gerais de 2022.  

9. FORMA DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Pelo menor preço global.  

10. UNIDADES GESTORA E FISCALIZADORAS: Gestores designados pela Administração 
que Será responsável pela gestão contratual e fiscalização administrativa. Todas as 
unidades usuárias serão fiscais imediatas do contrato, responsáveis pelo adequado 
cumprimento dos termos contratuais na execução local, devendo reportar imediata e 
pormenorizadamente à gestão contratual toda e qualquer irregularidade constatada 
durante a execução contratual, devendo preencher fidedignamente os formulários 
pertinentes e entregar relatório ao final dos trabalhos, conforme modelo a ser 
fornecido.  

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  

11.1. Efetuar o pagamento na forma prevista no Item 6 deste Termo de Referência;  

11.2. Fiscalizar a execução do contrato;  

11.3. Comunicar, imediatamente à Contratada qualquer irregularidade observada 
durante a execução do contrato;  

11.4. Comunicar à Contratada eventual remanejamento de quantitativos, nos termos 
previstos no subitem 2.1.2 do Anexo I-A deste Termo de Referência, com antecedência 
mínima de 1 (um) dia útil.  

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

12.1. Apresentar veículos com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação, regulares 
perante aos órgãos de fiscalização do trânsito, com os respectivos condutores portando 
documentos de habilitação regulares, na forma da legislação de trânsito em vigor;  

12.2. Indicar preposto como o qual diretamente tratará o TRE-AL por conduto do 
servidor designado para a fiscalização do contrato, durante a execução;  

12.3. Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada 
condutor com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome R.G. e 
título de eleitor do condutor, bem assim fornecer camisa ou colete para identificação 
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onde conste na parte posterior, em posição integralmente visível, a seguinte inscrição 
“Transporte Auxiliar – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área da vestimenta;  

12.4 Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações 
do presente Termo de Referência e da proposta de preços apresentada, adotando-se 
esta como complementar, desde que em benefício do CONTRATANTE, 
responsabilizando-se integralmente pelos serviços contratados e sua execução, nos 
termos do instrumento da avença e da legislação vigente;  

12.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, 
utilizando, da mesma forma, equipamentos, materiais e produtos em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas;  

12.6. Apresentar os veículos com motoristas nas sedes dos Cartórios Eleitorais e nos 
Núcleos de Apoio Técnico nas datas e horários designados;  

12.7. Repor os veículos com motoristas que, por qualquer razão não se apresentem 
disponíveis para o Contratante nas condições, horários e locais designados, no prazo 
de até 60 (sessenta) minutos;  

12.7.1 Após o prazo de reposição indicado no subitem 12.7, poderão ser aplicadas 
as sanções administrativas previstas no item 1.3, abaixo;  

12.7.2. Em qualquer hipótese de não apresentação de veículos com motoristas, 
serão glosados os valores relativos ao atraso, contados a cada 15 (quinze) minutos, 
arredondando-se a fração para o quarto de hora seguinte; Responsabilizar-se por 
indenizações decorrentes de quaisquer danos ou prejuízos causados direta ou 
indiretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por seus empregados, decorrentes 
de dolo ou culpa, durante a execução dos serviços contratados, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização/acompanhamento pelo 
CONTRATANTE;  

12.8. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais 
ligadas ao contrato;  

12.9. Diligenciar para que os serviços sejam prestados de acordo com as 
especificações estabelecidas;  

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

12.11. Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em 
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
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à natureza dos serviços objeto do instrumento contratual;  

12.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços, além de 
outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito público, principalmente 
no caso de silêncio do instrumento contratual;  

12.13. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal 
e as normas internas de segurança e de medicina do trabalho aplicáveis aos serviços 
objeto deste Contrato;  

12.14. Acatar a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato;  

12.15. Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18/10/2005 e 06/12/2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.  

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

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

13.2. Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em que 
se estenda a inexecução dos serviços por mais de um dia, até o limite de 5% (cinco 
por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na resolução de 
irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 13.3. Multa à razão de 
0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de 3%(três por cento), incidente 
sobre o valor da diária, considerando o custo da mão de obra, taxa de administração, 
lucro e tributo, quando do atraso na apresentação dos condutores ou recusa em 
prestar serviços nas condições contratuais, alé de glosa proporcional do serviço não 
prestado;  

13.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial das 
obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de execução 
dos serviços por período superior a 3 (três) horas;  

13.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

13.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; e/ou  
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13.7. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima referida(s) e 
das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro do prazo de 
validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar 
a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudas 
na execução do contrato e/ou comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal.  

Maceió, 29 de abril de 2022. 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 
Carlos Antônio Vieira Costa 

Técnico Judiciário – SMR 
 

José Carlos de Souza 
SAD 
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                                                   ANEXO I-A 

                            ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO 

1. ESPECIFICAÇÕES:  

1.1. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:  

1.1.1. Os serviços serão prestados para deslocamento de passageiros (agentes da Justiça 
Eleitoral de Alagoas) e materiais de apoio logístico às atividades das Eleições Gerais 2022, 
observado o seguinte:  

1.1.1.1. Os veículos do tipo automóvel, definidos no item 1.3, subitem 1.3.1, inciso 
I,deste Termo de Referência, serão utilizados prioritariamente para o transporte de 
passageiros, podendo eventualmente transportar materiais, respeitados os limites legais 
impostos, entre eles urnas, cabinas de votação, garrafas e/ou garrafões de água mineral 
e copos descartáveis – ocasião em que os condutores deverão participar das atividades 
de carga e descarga dos materiais.  

1.1.1.2. Os deslocamentos descritos serão realizados dentro dos limites de cada Zona 
Eleitoral, entre os diversos locais de votação e municípios, sem acréscimos.  

1.1.1.2.1. A Etapa 1, será EXCEÇÃO à regra, pois sua área de deslocamento sem 
quilometragem excedente compreende toda área de cada NAT (Núcleo de Apoio 
Técnico) e terá, entre outras, a missão de promover meio de transporte para a 
vistoria elétrica dos locais de votação críticos, a serem determinados pelos chefes de 
cartório, com o transporte de eletricistas e materiais elétricos.  

1.1.1.2.2. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE-AL, poderá, a seu critério, 
deslocar quaisquer automóveis além dos limites das abrangências contratadas. 
Nessa eventualidade, os encargos relativos aos quilômetros excedentes serão da 
responsabilidade do TRE-AL, conforme planilha componente da proposta.  

1.1.1.2.2.1. Na hipótese de realização do deslocamento além dos limites 
territoriais contratados, será produzido documento por servidor onde justificará a 
necessidade do deslocamento e atestará horários de saída e de retorno, bem 
como a distância percorrida.  

1.1.1.3. O uso dos telefones celulares, nos limites da contratação, fica restrito ao 
recebimento de chamadas pagas na sua origem não se responsabilizando o TREAL por 
qualquer ligação originada do aparelho durante o período da contratação ou mesmo 
recebida na modalidade “a cobrar”.  

1.2. DOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS (MOTORISTAS)  
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1.2.1. A contratada deverá por à disposição do TRE-AL, nos períodos e horários indicados 
neste Termo de Referência, condutores devidamente habilitados, segundo os 
quantitativos estabelecidos, para o transporte dos agentes da Justiça Eleitoral, de 
equipamentos e material de consumo, inclusive gêneros alimentícios, quando for o caso, 
durante os trabalhos de preparação e de realização das Eleições 2022.  

1.2.2. Os condutores deverão ter boa apresentação pessoal, encontrarem-se asseados e 
portando crachás de identificação;  

1.2.3. Durante os horários de prestação dos serviços, os condutores terão 01 (uma) hora 
reservada à realização de refeições, quando sua escala de trabalho for superior a 06 
(seis) horas.  

1.2.3.1. Na hipótese de realização de serviços além dos limites de horário contratados, 
será produzido documento por servidor onde justificará a necessidade da execução e 
atestará com precisão os horários realizados, devendo responsabilizar-se pela 
compensação de horários, justificando a impossibilidade dessa compensação, quando 
for o caso.  

1.3. DOS VEÍCULOS  

1.3.1. Os veículos que deverão ser utilizados durante a prestação dos serviços são:  

1.3.1.1.Da espécie passageiros, da categoria automóvel e/ou ii) Da espécie misto, 
categorias caminhonete ou utilitário, conforme classificação, nos termos do art. 96 do 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB;  

1.3.2. Os veículos deverão estar em bom estado de conservação, oferecendo segurança 
com todos os equipamentos perfeitos e adequados, nos termos da legislação de trânsito, 
especialmente quanto ao atendimento das prescrições do art. 103 do CTB e normas do 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN;  

1.3.3. Os veículos deverão: 

1.3.2.1. ter, no máximo, 05 (cinco) anos de fabricação;  

1.3.2.2. comportar, no mínimo, 5 (cinco) passageiros;iii) possuir porta-malas com 
volume mínimo de 400 (quatrocentos) litros, sem comprometer o número de 
passageiros descrito acima.  

2. DA QUANTIDADE DE VEÍCULOS:  

2.1. Os condutores de veículo com seus respectivos automóveis e portando telefones 
celulares, deverão se apresentar conforme distribuição a segue: 
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2.1.1. Nos Cartórios Eleitorais em 9 (nove) etapas, conforme segue: 

ETAPA HORÁRIO PERÍODO 

Etapa 0 ¹ 
(PADs) 

Das 08:00h às 18:00h a) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e;  
b) Período de 24/10/2022 a 30/10/2022, se 
houver 2º turno. 

Etapa 1 ² 
(NATs) 

Das 08:00h às 18:00h a) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e; 
b) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 2º 
turno. 

Etapa 2 Das 08:00h às 18:00h a) Período de 26/09/2022 a 02/10/2022 e; 
b) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 
2ºturno. 

Etapa 3 Das 08:00h às 18:00h Antevéspera das eleições: 
a) dia 30/09/2022, 1º turno e; 
b) dia 28/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 4 Das 09:00h às 19:00h Véspera das eleições: 
a) dia 01/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 29/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 5 Das 05:00h às 18:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 6 Das 18:00h às 24:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 7 
(PTRs) 

Das 14:00h às 20:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 8 Das 08:00h às 18:00h a) dia 04/10/2022 e; 
b) dia 01/11/2022, se houver 2º turno. 
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2.1.1.1. A Etapa 0 é destinada aos Postos de Atendimento Definitivos – PADs, 
conforme listagem adiante, com áreas de abrangência idênticas às das Zonas 
Eleitorais a que pertencem.  

2.1.1.2. A Etapa 1 é destinada aos municípios que funcionarão com Núcleos de Apoio 
Técnico – NATs, vide Tabela de Abrangência dos NATs.  

2.1.1.3. A Etapa 7 é destinada aos Pontos de Transmissão Remota – PTRs, nos termos 
da Despaçho GDG, evento SEI 1033659 e 1033341.  

2.1.1.4. A Etapa 8 é destinada ao recolhimento dos materiais de eleição 
remanescentes nos locais de votação.  

2.1.1.5. Os veículos da Etapa 1 e das Etapas 0 e 2 a 8 não se confundem, nem em 
seus quantitativos, nem em suas regiões de abrangência, conforme subitem 1.1.1.2.  

2.1.2. Os automóveis serão distribuídos de acordo com os seguintes quadros, podendo 
haver remanejamento de quantitativos, mediante justificativa trazida aos autos pela 
gestão contratual e anuência do senhor Secretário de Administração: 

1º TURNO 

 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
 8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 
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12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 2 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 
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46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 36 24 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS 517 

 

2º TURNO 
 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 
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20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 1 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 2 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 1 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 
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39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió/Edifício Sede 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 21 14 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS     492     

 

2.1.2.1. O remanejamento referido deverá ser comunicado à Contratada 
com, no mínimo, 1 (um) dia útil de antecedência quanto a sua 
efetivação. 

 

2.1.3. Tabela de relação dos Postos de Atendimento Definitivos – PAD: 
 

Cidade do PAT Zona de Abrangência 

Maragogi 14ª – Porto Calvo 
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Colônia Leopoldina 16ª – São José da Laje 

Piranhas 40ª – Delmiro Gouveia 

 

Maceió/AL, 29 de abril de 2022. 

Carlos Antônio Vieira Costa Técnico 
Judiciário/SMR 

  Jose Carlos  
Analista Judiciário/SAD 
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              ANEXO II  

 

 

 

 

 

 

 

 

       PLANILHAS 
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                 ANEXO II-A 

 

               PLANILHA DE CUSTOS – 1º TURNO  

 
 

1º TURNO 

Parcela Fixa 

 
Etapa 

Qtde valor 

Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 36    

1 9 24    

2 9 98    

3 9 43    

4 9 78    

5 12 124    

6 6 71    

7 6 28    

8 9 15    

Total 517  

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00%  

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00%  

Parcela Variável 

Jornada suplementar em horas (qtde 

estimada) 

 

230 

Valor unitário Valor total 
  

Distancia suplementar a ser percorrida  em 

km (quantidade estimada) 

 
4.600 

  

TOTAL  - 1º Turno  
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TOTAL GERAL (considerando o 2º turno se houver) 

 
                                            

                                         ANEXO II-B 

 
                      PLANILHA DE CUSTOS – 2º TURNO  

 

 

2º TURNO 

Parcela Fixa 

 
Etapa 

Qtde valor 

Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 21    

1 9 14    

2 9 98    

3 9 43    

4 9 78    

5 12 124    

6 6 71    

7 6 28    

8 9 15    

Total 492  

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00%  

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00%  

Parcela 
Variável 

Jornada suplementar em horas (qtde 

estimada) 

 

230 

Valor unitário Valor 
total 

  

Distancia suplementar a ser percorrida  em 

km (quantidade estimada) 

 
4.600 

  

TOTAL  - 1º Turno  
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ANEXO III 
 

MINUTA 
 

CONTRATO Nº XX/2022 
Processo nº 0006479-70.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS COM 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, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 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 prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 
10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão 
Eletrônico n°40/2022, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02, 
8.666/93 e regulamentações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, 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 a prestação dos serviços 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 votos, 
apuração, reparação e substituição de urnas). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico 
nº 40/2022, que passa a fazer parte integrante do presente Termo, independente de 
transcrição. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
A CONTRATADA deverá fornecer os condutores dos veículos com seus respectivos 

automóveis e portando telefones celulares, conforme distribuição a seguir: 
 

Nos Cartórios Eleitorais em 9 (nove) etapas, conforme segue: 
 

ETAPA HORÁRIO PERÍODO 

Etapa 0 ¹ 
(PADs) 

Das 08:00h às 18:00h c) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e;  
d) Período de 24/10/2022 a 30/10/2022, se 
houver 2º turno. 

Etapa 1 ² 
(NATs) 

Das 08:00h às 18:00h c) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e; 
d) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 2º 
turno. 

Etapa 2 Das 08:00h às 18:00h c) Período de 26/09/2022 a 02/10/2022 e; 
d) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 
2ºturno. 

Etapa 3 Das 08:00h às 18:00h Antevéspera das eleições: 
c) dia 30/09/2022, 1º turno e; 
d) dia 28/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 4 Das 09:00h às 19:00h Véspera das eleições: 
c) dia 01/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 29/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 5 Das 05:00h às 18:00h Dias das eleições: 
c) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 6 Das 18:00h às 24:00h Dias das eleições: 
c) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 7 
(PTRs) 

Das 14:00h às 20:00h Dias das eleições: 
c) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 8 Das 08:00h às 18:00h c) dia 04/10/2022 e; 
d) dia 01/11/2022, se houver 2º turno. 
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A Etapa 0 é destinada aos Postos de Atendimento Definitivos – PADs, conforme 

listagem adiante, com áreas de abrangência idênticas às das Zonas Eleitorais a 
que pertencem.  

A Etapa 1 é destinada aos municípios que funcionarão com Núcleos de Apoio Técnico 
– NATs, vide Tabela de Abrangência dos NATs.  

A Etapa 7 é destinada aos Pontos de Transmissão Remota – PTRs, nos termos da 
Despaçho GDG, evento SEI 1033659 e 1033341.  

A Etapa 8 é destinada ao recolhimento dos materiais de eleição remanescentes nos 
locais de votação.  

Os veículos da Etapa 1 e das Etapas 0 e 2 a 8 não se confundem, nem em seus 
quantitativos, nem em suas regiões de abrangência.  

Os automóveis serão distribuídos de acordo com os seguintes quadros, podendo 
haver remanejamento de quantitativos, mediante justificativa trazida aos autos 
pela gestão contratual e anuência do senhor Secretário de Administração: 

                              1º TURNO 

 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
 8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

Minuta de edital alterada (1088342)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 859



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 2 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 
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49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 36 24 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS 517 

 

 
 
 
 
 
 

2º TURNO 
 

 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 
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20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 1 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 2 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 1 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 

Minuta de edital alterada (1088342)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 862



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió/Edifício Sede 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 21 14 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS     492     

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

 
Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à 

Contratada os valores especificados na planilha de custos, atualizada após os lances 
efetuados no pregão, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, 
independente de transcrição. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Considerando os preços acima mencionados, o valor total 
deste Contrato perfaz a importância de R$_____(__________), sendo R$______(__________), 
para o primeiro turno e R$______(__________), para o segundo turno, se houver. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos; encargos trabalhistas, previdenciários e sociais; custos operacionais em geral. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 
 O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira 
correspondente a 70% do valor da contratação, com atestação parcial dos serviços pela 
gestão, em até 08 (oito) dias úteis, após apresentação da fatura e certidões negativas 
da RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcela correspondente ao 30% dos serviços, 
após a apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais setoriais, com 
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apresentação de relatórios circunstanciados, a ser elaborado conforme modelo 
apresentado pela gestão, pelos chefes de Cartórios e no prazo de 15 dias úteis após a 
conclusão de cada turno de votação. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os 
tributos e as 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. 

PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de 
emissão de notas fiscais. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365  365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à 
conta dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
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consignados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 
0107671 (Pleitos Eleitorais) e Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

                    CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 Além de fornecer os condutores descritos na cláusula terceira, a 
contratada se obriga a: 

 
a) Apresentar veículos com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação, regulares 
perante aos órgãos de fiscalização do trânsito, com os respectivos condutores 
portando documentos de habilitação regulares, na forma da legislação de trânsito em 
vigor; 
 
b) Indicar preposto como o qual diretamente tratará o TRE-AL por conduto do servidor 
designado para a fiscalização do contrato, durante a execução; 
 
c) Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada condutor 
com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome R.G. e título de 
eleitor do condutor, bem assim fornecer camisa ou colete para identificação onde 
conste na parte posterior, em posição integralmente visível, a seguinte inscrição 
“Transporte Auxiliar – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área da vestimenta; 
 

d) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações 
do presente Termo de Referência e da proposta de preços apresentada, adotando-se 
esta como complementar, desde que em benefício do CONTRATANTE, 
responsabilizando-se integralmente pelos serviços contratados e sua execução, nos 
termos do instrumento da avença e da legislação vigente; 

e) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com 
observência às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, 
utilizando, da mesma forma, equipamentos, materiais e produtos em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas; 
 
f) Apresentar os veículos com motoristas nas sedes dos Cartórios Eleitorais e nos 
Núcleos de Apoio Técnico nas datas e horários designados; 
 
g) Repor os veículos com motoristas que, por qualquer razão não se apresentem 
disponíveis para o Contratante nas condições, horários e locais designados, no prazo 
de até 60 (sessenta) minutos; 
 
h) Após o prazo de reposição indicado na alínea acima, poderão ser aplicadas as 
sanções administrativas previstas na alínea abaixo; 
 
i) Em qualquer hipótese de não apresentação de veículos com motoristas, serão 
glosados os valores relativos ao atraso, contados a cada 15 (quinze) minutos, 
arredondando-se a fração para o quarto de hora seguinte; Responsabilizar-se por 
indenizações decorrentes de quaisquer danos ou prejuízos causados direta ou 
indiretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por seus empregados, 
decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução dos serviços contratados, não 
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excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização/acompanhamento 
pelo CONTRATANTE; 

 

j) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas 
ao contrato; 
 

k)Diligenciar para que os serviços sejam prestados de acordo com as especificações 
estabelecidas; 
 

l)Cumprir as determinações do gestor do contrato, a fim de que os serviços sejam 
regularmente prestados; 
 
m)Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em 
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na 
aplicável à natureza dos serviços objeto do instrumento contratual; 
 
n)Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços, além de outras 
obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito público, principalmente 
no caso de silêncio do instrumento contratual; 
 
o)Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e 
as normas internas de segurança e de medicina do trabalho aplicáveis aos serviços 
objeto deste Contrato; 
 
p)Acatar a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 

q)Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18/10/2005 e 06/12/2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor 

pertencente ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a 

execução dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 

publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
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PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 

total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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.   

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste contrato; 

 
b) Fiscalizar a execução do contrato; 

 
c) Comunicar, imediatamente à contratada qualquer irregularidade observada 
durante a execução do contrato; 
 
d) Comunicar à Contratada eventual remanejamento de quantitativos, nos termos 
previstos no subitem 2.1.2 do Anexo I-A do Edital do PE nº 40/2022, com 
antecedência mínima de 1 (um) dia útil. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 
  A vigência do contrato será a partir da assinatura, até 31 de dezembro do 
ano em curso, considerando o prazo para pagamento. 
 

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 
 

 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 

artigo 78 da Lei mencionada; ou 
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b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde 

que haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato 
poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem 
direito, inclusive aqueles decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus 
empregados, até o limite do valor dos danos comprovados, sem prejuízo das 
penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, 
garantindo a prévia e ampla defesa: 

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

 
b) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em que 
se estenda a execução dos serviços por mais de um dia, até o limite de 5% (cinco 
por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na resolução de 
irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de 3% 
(três por cento), incidente sobre o valor da diária, considerando o custo da mão 
de obra, taxa de administração, lucro e tributo, quando do atraso na 
apresentação dos condutores ou recusa em prestar serviços nas condições 
contratuais, além de glosa proporcional do serviço não prestado; 
 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial das 
obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de 
execução dos serviços por período superior a 3 (três) horas; 
 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; e/ou 
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g) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima 
referida(s) e das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro 
do prazo de validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho, 
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudas na execução do contrato e/ou comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

  
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 comprovados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos 
de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade 
das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a 
sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO QUARTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do 
art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e 
qualquer penalidade imposta à  contratada. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  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 NONO -      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. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
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aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO ONZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção 
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 

CLÁUSULA DOZE - 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, 
parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 

estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado 

entre as partes. 

 

CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 E À 
PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA 

 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 

Eletrônico nº 40/2022 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que 
passam a integrá-lo, independentemente de transcrição. 

  
CLÁUSULA QUATORZE – DA GESTÃO CONTRATUAL E  FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 Gestores designados pela Administração serão responsáveis pela 
gestão contratual e fiscalização administrativa. Todas as unidades usuárias 
serão fiscais imediatas do contrato, responsáveis pelo adequado cumprimento 
dos termos contratuais na execução local, devendo reportar imediata e 
pormenorizadamente à gestão contratual toda e qualquer irregularidade 
constatada durante a execução contratual, devendo preencher fidedignamente 
os formulários pertinentes e entregar relatório ao  final dos trabalhos, conforme 
modelo a ser fornecido. 

 
CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma 
das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% 
do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do 
TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor 
da garantia prestada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação 
pertinente. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia somente será liberada após a execução de todas 
as prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas 
eventuais penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do 
contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança 
bancária que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a 
comprovação de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da 
rescisão do contrato de trabalho, se for o caso. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto não ocorra 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto, caso haja solicitação de resgate 
por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
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 da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai 
devidamente assinado. 

   
                          Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 
Pelo TRE/AL  
 
 

                     Desembargador Otávio Leão Praxedes 
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Pela Empresa  

               
 

                         REPRESENTANTE DA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AANNEEXXOO  IIVV 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
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Fones:  
Fax  

E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 

Minuta de edital alterada (1088342)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 873



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

Acordo entre MPT e AGU impede União de contratar trabalhadores por meio de cooperativas de 
mão-de-obra. 

Termo de Conciliação Judicial  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do 
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. 
Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos 
Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato 
representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub 
Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo 
Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;  

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual 
seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante 
contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do 
Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza 
estatutária, com a Administração Pública; 

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta 
todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei 
trabalhista; 

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 
4º, "(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza 
civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados". 

CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em 
caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua 
norma estatutária, (art. 86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a 
patente impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de 
mão-de-obra terceirizada; 

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da 
legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela 
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331); 

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que 
prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática 
idêntica a dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-
se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de 
normas protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e 
higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da 
pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição 
Federal);  

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a 
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do 
fornecedor de mão-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar 
graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do 
art. 3º, da CLT na atividade de intermediação de mão-de-obra patrocinada por falsas 
cooperativas; 
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CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 
90ª sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que 
os Estados devem implementar políticas nos sentido de: 

"8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não 
cumprimento das lei do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego 
disfarçados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores 
velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas."  

RESOLVEM 

Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação 
perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos: 

Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de 
cooperativas de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou 
meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de 
subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, 
constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços 
terceirizados, sendo eles: 

a) – Serviços de limpeza; 

b) – Serviços de conservação; 

c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria; 

d) – Serviços de recepção; 

e) – Serviços de copeiragem; 

f) – Serviços de reprografia; 

g) – Serviços de telefonia; 

h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações; 

i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo; 

j) – Serviços de auxiliar de escritório; 

k) – Serviços de auxiliar administrativo; 

l) – Serviços de office boy (contínuo); 

m) – Serviços de digitação; 

n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas; 

o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão 
licitante; 

p) – Serviços de ascensorista; 

q) – Serviços de enfermagem; e 
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r) – Serviços de agentes comunitários de saúde. 

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização 
sem previsão legal. 

Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e 
acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput. 

Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja 
atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias 
profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não 
detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de 
forma individual (e não coletiva), pelos seus associados.  

Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a 
fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os 
mesmos podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores 
subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais; 

Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os 
serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas "a" a "r" da Cláusula 
Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, 
seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser 
juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. 
Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando 
absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a 
órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza. 

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços 
disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de 
conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte 
integrante desses editais, como anexo. 

Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante 
vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de 
serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição 
obrigatória à assinatura do respectivo contrato. 

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO 

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$ 
1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições 
estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de 
prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira, 
será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa 
prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais.  

Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste 
ajuste, a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua 
justificativa perante o Ministério Público do Trabalho. 
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DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA 

Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas 
diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da 
administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que 
em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado 
conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que 
discipline a matéria no âmbito de sua competência. 

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE 

Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do 
Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos. 

Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da 
data de sua homologação judicial. 

Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o 
presente acordo, não serão renovados ou prorrogados. 

Cláusula Oitava -A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas 
em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus. 

Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação 
em cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo 
único, e 876, caput, da CLT. 

Brasília, 05 de junho de 2003. 

GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES 

Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho 

BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO 

Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho 

MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO 

Procurador-Geral da União 

HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIOLUIZ GUERREIRO 

Sub-Procuradora-Regional da União–1ª Região Advogado da União 

Testemunhas: 

_________________________________________________ 

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO 

Presidente da Associação Nacional dos Magistrados 

da Justiça do Trabalho – ANAMATRA 
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_________________________________________________ 

PAULO SÉRGIO DOMINGUES 

Presidente da Associação dos Juízes Federais 

do Brasil – AJUFE 
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ANEXO VI 

PLANILHAS PREENCHIDAS 

1º TURNO 

Parcela Fixa 

Etapa 
Qtde Valor 

Horas Diárias Hora Diária Total 

0 9 36 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 22.300,92 

1 9 24 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 14.867,28 

2 9 98 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 60.708,06 

3 9 43 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 26.637,21 

4 9 78 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 48.318,66 

5 12 124 R$ 68,83 R$ 825,96 R$ 102.419,04 

6 6 71 R$ 68,83 R$ 412,98 R$ 29.321,58 

7 6 28 R$ 68,83 R$ 412,98 R$ 11.563,44 

8 9 15 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 9.292,05 

Total 517 R$ 325.428,24 

1ª Parcela (após atestação parcial) 70,00% R$ 227.799,77 

2ª Parcela (após atestação 
definitiva) 

30,00% 
R$ 97.628,47 

Parcela variável 

Jornada suplementar em horas 
(quantidade estimada) 230 R$ 68,83 R$ 15.830,90 

Distância suplementar a ser 
percorrida em km (quantidade 

estimada) 4.600 R$ 0,81 R$ 3.746,44 

TOTAL – 1º Turno R$ 345.005,58 

      
2º TURNO 

Etapa 
Qtde Valor 

Horas Diárias Hora Diária Total 

0 9 21 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 13.008,87 

1 9 14 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 8.672,58 

2 9 98 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 60.708,06 

3 9 43 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 26.637,21 

4 9 78 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 48.318,66 

5 12 124 R$ 68,83 R$ 825,96 R$ 102.419,04 

6 6 71 R$ 68,83 R$ 412,98 R$ 29.321,58 

7 6 28 R$ 68,83 R$ 412,98 R$ 11.563,44 

8 9 15 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 9.292,05 

Total 492 R$ 372.507,96 

1ª Parcela (após atestação parcial) 70,00% R$ 260.755,57 

2ª Parcela (após atestação definitiva) 30,00% R$ 111.752,39 

Parcela estimativa 

Jornada suplementar em horas 
(quantidade estimada) 230 R$ 68,83 R$ 15.830,90 

Distância suplementar a ser 
percorrida em km (quantidade 

estimada) 4.600 R$ 0,81 R$ 3.746,44 
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TOTAL – 2º Turno R$ 364.582,93 

      

TOTAL GERAL (considerando o 2º Turno, se 
houver) R$ 709.588,51 
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Esclarecimento 13/06/2022 16:08:21
 
“Prezados, Boa tarde, Os valores da planilha no edital aonde mostra a quantidade x o valor da diaria, estão feito de forma
errada, tanto para mais como para menos alterando totalmente o valor da licitação, exemplo: Primeiro turno etapa 5 mostra
124 diarias no valor de R$ 619,47 cada, o valor total é de R$ 76.814,48, porem no edital consta o valor total de R$
102.419,04. Esse erro se encontra em quase todos os item da planilha, ou com valor menor e com valor maior. Obrigado
Por favor, confirmar recebimento. Atenciosamente, Impacto Comércio e Serviços Eireli - ME

 
Fechar
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Resposta 13/06/2022 16:08:21
 
RESPOSTA DA UNIDADE SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TRE/AL, SEGUE: “Senhor Pregoeiro, Analisando o pedido de
esclarecimento, constante no evento SEI 1088227, verifico que a planilha preenchida constante do Anexo VI do edital, não
corresponde com exatidão a planilha  constante no evento 1070652, o que deve ter ocorrido por ocasião da conversão do
pdf extraído do SEI em  arquivo editável, podendo ter havido distorção de fórmulas….” PELO EXPOSTO O EDITAL DEVERÁ
SER RETIFICADO, OPORTUNAMENTE SERÁ REMARCADA NOVA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO.

 
Fechar
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DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2022.
Srª Chefe SLC
 
Conforme despacho exarado evento sei nº 1088263,

foi publicado no ambiente COMPRASNET o requerimento,
evento 1088344 e a resposta, evento  1088345, do pedido de
esclarecimento requerido por potencial licitante.

Atenciosamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 13/06/2022, às 16:17, 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
1088348 e o código CRC B4EECF9D.

0006479-70.2021.6.02.8000 1088348v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Evoluo os presentes autos a Vossa Senhoria em

atenção ao Despacho SLC (doc. 1088263), para sugerir, com a
devida vênia, que seja colhida autorização superior para
alteração do edital do certame licitatório autorizado por meio
da Decisão 2370 (doc. 1077308), em conformidade com a
minuta de edital alterada (doc. 1088342), tendo em vista a
necessidade de retificação da planilha preenchida no Anexo
VI do referido edital.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/06/2022, 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
1088442 e o código CRC D01E7692.

0006479-70.2021.6.02.8000 1088442v1
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Número 40/2022
SEI  0006479-70.2021.6.02.8000

Data: 15/06/2022 às 14:00:00 

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.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 709.588,51
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Pedido de Esclarecimento 
Resposta ao Pedido de Esclarecimento  
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DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2022.
À PREG,
Após publicação de Pedido de Esclarecimento e

respectiva resposta, no Portal da Transparência.
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 13/06/2022, às 18:42, 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
1088619 e o código CRC 05B263FB.

0006479-70.2021.6.02.8000 1088619v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2022.
Após a abertura da fase externa do Pregão

Eletrônico nº 40/2022 (1079389),  que teve como objeto a
contratação de empresa para transporte de agentes e
materiais da Justiça Eleitoral, durante as Eleições Gerais
2022, a empresa Impacto Comércio e Serviços Eireli
apresentou pedido de esclarecimento (1088227), a respeito
dos valores constantes das planilhas anexas ao edital. 

 
As questões alegadas pela impugnante foram

submetidas à SLC, que se manifestou por meio do Despacho
1088263,  no sentido de que a planilha preenchida constante
do Anexo VI do edital, não corresponde com exatidão a
planilha  constante no evento 1070652, o que deve ter
ocorrido por ocasião da conversão do pdf extraído do SEI
em  arquivo editável, podendo ter havido distorção de
fórmulas.

 
Antes de submeter o feito à Presidência, para

revogação do mencionado certame, encaminho os presentes
autos à Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para análise
da minuta alterada (1088342). 

  

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 14/06/2022, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1089221 e o código CRC C1362BC2.

0006479-70.2021.6.02.8000 1089221v1
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PROCESSO : 0006479-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SLC
ASSUNTO : RETIFICAÇÃO DE EDITAL.

 

Parecer nº 793 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a contratação de empresa do ramo de transporte
em veículo automotor com condutores munidos de regular
carteira 
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 estabelecidas em novo termo de referência
1062411, já em sua mais recente versão, elaborado pelos
gestores contratuais formalmente designados pela Portaria
Presidência nº 355/2021.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Após a publicação do Edital n° 40/2022 (1079389),

que fora aprovado pelo Parecer 624 (1073827) desta AJ-DG, e
autorizada a abertura da fase externa do certame, nos termos
da Decisão 2370 (1077308), ocorreu pedido de esclarecimento
do Edital (1088213), versando sobre a incompatibilidade dos
valores da planilha presente no Anexo VI:

 
"Os valores da planilha no edital aonde
mostra a quantidade x o valor da diaria,
estão feito de forma errada, tanto para
mais como para menos alterando
totalmente o valor da licitação"

 
O Pedido de Esclarecimento e a resposta da

administração foram devidamente publicados no comprasnet
(1088344 e 1088345).

 
Após análise, a SLC verificou:
 

"Analisando o pedido de esclarecimento,
constante no evento SEI 1088227,
verifico que a planilha preenchida
constante do Anexo VI do edital, não
corresponde com exatidão a planilha 
constante no evento 1070652, o que deve
ter ocorrido por ocasião da conversão do
pdf extraído do SEI em  arquivo editável,
podendo ter havido distorção de fórmulas.
Diante do exposto, resta configurada a
necessidade de alteração do edital para
retificar a  planilha preenchida no Anexo
VI, razão pela qual encaminho os autos ao
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Senhor Secretário de Administração para
fins de autorização da alteração do edital,
em conformidade com a minuta
apresentada em anexo."
 

Nesse sentido, a unidade providenciou nova minuta
de edital com as devidas retificações nos valores da planilha.

 
A GDG (1089221) encaminhou os autos para

análise da minuta alterada, anteriormente à evolução para a
Presidência para a revogação do certame.

 
3.CONCLUSÃO
 
Uma vez que a minuta de edital anterior do pregão

eletrônico já foi devidamente analisada e aprovada por esta
unidade, por conduto do Parecer 624 (1073827), em
complemento, considerando que se trata de erro material
decorrente de formatação, na forma prevista no parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica
aprova, em face de sua regularidade jurídica, a minuta edital
de PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL (1088342), objetivando contratação de empresa do
ramo de transporte em veículo automotor com condutores
munidos de regular carteira 
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).

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
14/06/2022, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 14/06/2022, às 18:56, 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
1089415 e o código CRC 3B91FAE4.

0006479-70.2021.6.02.8000 1089415v6
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 15 de junho de 2022.
Senhor Presidente, 
 
Após a abertura da fase externa do Pregão

Eletrônico nº 40/2022 (1079389),  que teve como objeto a
contratação de empresa para transporte de agentes e
materiais da Justiça Eleitoral, durante as Eleições Gerais
2022, a empresa Impacto Comércio e Serviços Eireli
apresentou pedido de esclarecimento (1088227), a respeito
dos valores constantes das planilhas anexas ao edital. 

 
As questões alegadas pela impugnante foram

submetidas à SLC, que se manifestou por meio
do Despacho 1088263,  no sentido de que a planilha
preenchida constante do Anexo VI do edital, não corresponde
com exatidão a planilha  constante no evento 1070652, o que
deve ter ocorrido por ocasião da conversão do pdf extraído do
SEI em  arquivo editável, podendo ter havido distorção de
fórmulas.

 
Com vista dos autos, a Assessoria Jurídica desta

Diretoria-Geral ratificou as alterações no novo edital,
considerando que se tratava apenas de erro material
decorrente de formatação (Parecer 793 1089415).

 
Estando a sessão de abertura da mencionada

licitação marcada para 15 de junho, hoje, elevo o feito a Vossa
Excelência, sugerindo, com a devida vênia, a revogação do
certame, por interesse público, bem como autorização para
republicação do edital retificado. 
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Respeitosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 15/06/2022, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1089897 e o código CRC 2486289C.

0006479-70.2021.6.02.8000 1089897v1
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PROCESSO : 0006479-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@
ASSUNTO : Autorização. Revogação de Certame. Republicação do edital,.

 

Decisão nº 2759 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista a sugestão do Sr. Diretor-Geral  (SEI
nº. 1089897), com fulcro nas informações da Secretaria de
Administração apostas no Despacho (SEI nº 1088619), e lastreado no
Parecer 793 da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
(1089415),  revogo o Pregão Eletrônico de nº 40/2022, por interesse
público e determino a republicação do edital do certame licitatório,
em conformidade com a minuta alterada (1088342). 

À Secretaria de Administração para conhecimento,
registros e adoção das providências administrativas que se revelem
necessárias ou recomendáveis à consecução do feito. 

 
DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
17/06/2022, às 11:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1090152 e o código CRC B0D8BE34.

0006479-70.2021.6.02.8000 1090152v2
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DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2022.
À SLC, para devidos registros da Decisão 2759, da

Presidência (doc. 1090152) e demais medidas necessárias à
republicação do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/06/2022, às 12:45, 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
1091066 e o código CRC 75497390.

0006479-70.2021.6.02.8000 1091066v1
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 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 20/06/2022 13:50:10
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 7205411
   Data prevista de publicação: 21/06/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias
Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho (cm) Valor

14628948 Aviso de RevogaAAo do PregAo 40-2022.rtf 561c0a0b00273f65
44e700bd686ea7df 3,00 R$ 116,76

TOTAL DO OFICIO 3,14 R$ 116,76
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  PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  4499//22002222  
 
PROCESSO Nº 0006479-70.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 07 de julho de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 15 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 GLOBAL,  
objetivando a contratação de empresa do ramo de transporte em veículo automotor 
com condutores, com a finalidade de atender às necessidades de transporte de 
agentes e materiais da Justiça Eleitoral de Alagoas, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 

   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, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 
11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a  Resolução nº 169, do 
Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do 
Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 
19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste 
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 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 deste edital. 
 
2 – DA VIGÊNCIA 
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2.1.  A vigência do contrato será a partir da data da sua assinatura, até 
o dia 31 de dezembro no ano em curso, considerando o prazo para pagamento, 
podendo encerrar-se antes, com a solução de todas as obrigações contratuais das 
partes. 
 
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 

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

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

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

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 prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

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

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

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

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

pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 
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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. 

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. 
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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. 

5.9.Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais/Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas 

apenas duas casas após a vírgula; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes nos anexos deste Edital;  

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. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração 

por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas 

da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
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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. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços 
(1º turno + 2º turno). 
 

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. 
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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.  

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 

Edital do PE nº 49/2022 (repetição) (1091404)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 902



 
  PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

9 

 

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 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.  Será admitido como limite máximo para a contratação o valor global 
de R$ 709.588,51 (setecentos e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e 
cinquenta e um centavos) para contratação dos serviços, sendo R$ 
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345.005,58 (trezentos e quarenta e cinco mil, cinco reais e cinquenta e oito 
centavos) para o 1º turno de eleição, e R$ 364.582,93 (trezentos e sessenta e 
quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), para 
o 2º turno de eleição, se houver, e que de modo algum vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 
8.3.1., estão disponíveis no Anexo VI.  
 
8.2.2.  O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a 
cada item que compõe a Planilha de Custos, tendo como critério os 
valores disponíveis nas planilhas constantes no Anexo VI. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

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

remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

os indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

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

e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, 

destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além 

de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro 

meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio 

pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
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8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme 

modelos constantes nos Anexos II e seguintes deverão ser enviados quando 

solicitados 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 IV. 
 
8.8. A licitante vencedora deverá ainda encaminhar, como anexo, pelo 
sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, Termo de sigilo, no modelo do 
Anexo VIII deste edital. 
 
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 
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improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se 

houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

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

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

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

econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

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

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

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

útil anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações 

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

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

proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

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

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

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de 

CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas 

contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
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d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

indicação dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da 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 Municipal, 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 Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como 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 nos cadastros de contribuintes estadual e 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 de Microempresas ou 

Empresas de Pequeno Porte, 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 
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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. 

9.10.3. Qualificação técnica: Atestado (ou declaração) de capacidade técnica, 
no mínimo um, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que demonstre aptidão da licitante na execução de 
atividades compatíveis com o objeto desta contratação. 

 
9.10.3.1. Em caso de cooperativa: relação dos cooperados que atendem 
aos requisitos técnicos para a contratação e execução do contrato, com 
as respectivas atas de inscrição; a declaração de regularidade de 
situação do contribuinte individual – DRSCI de cada um dos cooperados 
relacionados; a comprovação do capital social proporcional ao número 
de cooperados necessários à prestação do serviço; o comprovante de 
registro na organização das cooperativas brasileiras ou na entidade 
estadual, se houver; documento comprobatório de integração das 
respectivas quotas-partes pelos cooperados que executarão o contrato; 
a ata de fundação, estatuto social com a ata da assembleia que o 
aprovou e editais de convocação das três últimas assembleias gerais 
extraordinárias; e a ata da sessão em que os cooperados autorizam a 
cooperativa a contratar o objeto da licitação.  
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9.10.4. Qualificação econômico-financeira:  

a) Apresentação de capital social de, no mínimo, 10% do valor exigido para a 

contratação. 

b) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 

por índices oficiais, quando encerrado a mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta que tenha minimamente valor igual ao da 

contratação, e a ser verificado pela unidade contábil deste Regional para 

fins de validação, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes 

ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral -LG, 

Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG igual ou superior a 1 (um). 

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 serviços ofertados; 

d) Conter o valor da hora suplementar, por motorista/veículo, para o 

caso de os serviços ultrapassarem a carga horária; 

e) Conter o valor  do quilômetro que deverá ser pago pelo TRE/AL, se 

houver a necessidade de deslocamento entre Zonas Eleitorais no interesse 

das atividades relativas ao pleito eleitoral; 
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f) Conter a  Planilha de custo e formação de preços (conforme modelos 

do Anexo II) que retrate a composição do preço proposto; 

g) Declarar o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) 

dias, a contar da abertura deste Pregão; 

h) Conter declaração expressa de que nos preços ofertados estarão 

inclusas todas as despesas necessárias à perfeita execução das prestações 

contratuais, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e 

trabalhistas; 

i) Conter cópia dos acordos ou convenções coletivas que regem as 

categorias profissionais vinculadas à execução do serviço. 

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. 
 

Edital do PE nº 49/2022 (repetição) (1091404)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 912



 
  PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

19 

 

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; 

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

o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o 
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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 24.11 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 contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as 
especificações do objeto, valor e prazo de pagamento, em conformidade com este 
edital.  
 
15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante 
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
16.1.     Os Gestores designados pela Administração serão responsáveis pela 
gestão contratual e fiscalização administrativa. Todas as unidades usuárias serão 
fiscais imediatas do contrato, responsáveis pelo adequado cumprimento dos termos 
contratuais na execução local, devendo reportar imediata e pormenorizadamente à 
gestão contratual toda e qualquer irregularidade constatada durante a execução 
contratual, devendo preencher fidedignamente os formulários pertinentes e entregar 
relatório ao final dos trabalhos, conforme modelo a ser fornecido. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1.     Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, garantindo a prévia e ampla defesa: 
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a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das 
faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;  
 
b) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em 
que se estenda a inexecução dos serviços por mais de um dia, até o limite de 
5% (cinco por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na 
resolução de irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de 3% 
(três por cento), incidente sobre o valor da diária, considerando o custo da mão 
de obra, taxa de administração, lucro e tributo, quando do atraso na 
apresentação dos condutores ou recusa em prestar serviços nas condições 
contratuais, além de glosa proporcional do serviço não prestado; 
 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial das 
obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de 
execução dos serviços por período superior a 3 (três) horas; 

 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; e/ou 
 
g) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima 
referida(s) e das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro 
do prazo de validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho, 
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudas na execução do contrato e/ou comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

  
17.2. O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
17.3. 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 comprovados. 
 
17.4 A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
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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.  
 
17.5. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 

17.6. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
17.7. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

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

 
17.9. 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. 

 
17.9.1.      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. 

 
17.10. 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
17.11. 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 em 02 (duas) parcelas, sendo a 
primeira correspondente a 70% do valor da contratação, com atestação parcial dos 
serviços pela gestão, em até 08 (oito) dias úteis, após apresentação da fatura e 
certidões negativas da RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcela correspondente ao 
30% dos serviços, após a apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais 
setoriais, com apresentação de relatórios circunstanciados, a ser elaborado conforme 
modelo apresentado pela gestão, pelos chefes de Cartórios e no prazo de 15 dias úteis 
após a conclusão de cada turno de votação. 
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18.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 
 
18.3. 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. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5.  O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os 
tributos e as 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. 

18.6.  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. 

 
18.7.      O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de 
emissão de notas fiscais. 

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

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365  365 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 
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0107671 (Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na 
Minuta Contratual, inserida no Anexo III deste Edital. 
  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na 
Minuta Contratual, inserida no Anexo III deste Edital. 
   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
22.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor 
deverá prestar uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, 
equivalente a 5% do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 

 
22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a 
adequação do valor da garantia prestada. 

 
22.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
22.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 

 

22.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária 
que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
22.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação 
de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do 
contrato de trabalho, se for o caso. 
 
22.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 22.5. não ocorra 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

 
22.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no item 22.6., caso haja solicitação de 
resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
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23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

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

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

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dias de expediente na Administração. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus 

anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
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23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser 
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Especificação e quantidade do objeto; 
ANEXO II – Planilhas;  
ANEXOS II-A e II-B – Modelo das Planilhas de Custos para os 1º e 2º 
Turnos; 
ANEXO III – Minuta de Contrato; 
ANEXO IV – Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO V – Acordo entre o MPT e AGU sobre contratação de 
Cooperativas; 
ANEXO VI – Planilhas preenchidas. 
 

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

Maceió/AL, 20 de junho de 2022. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Contratação de Empresa para serviço de transporte auxiliar para as Eleições de 2022 

1. OBJETO: Contração 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 e reparação e substituição de urnas).  

2. JUSTIFICATIVA: A contratação se justifica pelo aumento da demanda de serviços na Sede 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE-AL e nos Cartórios Eleitorais do Estado de 
Alagoas, sendo assim indispensável o deslocamento de servidores e colaboradores e o 
transporte de material para a devida assistência, haja vista o processo eleitoral de 2022, o 
que não é suportável pela frota de veículos próprios e cedidos.  

3. ESPECIFICAÇÕES: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.  

4. QUANTIDADE: Conforme disposto no Anexo I-A deste Edital.  

5. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:   

5.1. Comprovação pela licitante, mediante declaração de órgão público ou empresa 
privada, de que ela exerce ou exerceu atividade pertinente e compatível com a que se 
pretende contratar.  

5.2. Certidões negativas junto ao INSS (CND-INSS), RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
(CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (FGTS) e CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.  

5.3. Capital mínimo correspondente a 10% do valor exigido para a contratação.  

5.3.1. Apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado a mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta que tenha minimamente valor igual 
ao da contratação, e a ser verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de 
validação, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último 
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral -LG, Liquidez Corrente – LC, e 
Solvência Geral – SG igual ou superior a 1 (um). 
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5.4. No caso de cooperativa, a relação dos cooperados que atendem aos requisitos 
técnicos para a contratação e execução do contrato, com as respectivas atas de 
inscrição; a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI 
de cada um dos cooperados relacionados; a comprovação do capital social proporcional 
ao número de cooperados necessários à prestação do serviço, o comprovante de 
registro na organização das cooperativas brasileiras ou na entidade estadual, se 
houver, documento comprobatório de integração das respectivas quotas partes pelos 
cooperados que executarão o contrato, a ata de fundação, estatuto social com a ata da 
assembleia que o aprovou e editais de convocação das três últimas assembleias gerais 
extraordinárias, e a ata da sessão em que os cooperados autorizam a cooperativa a 
contratar o objeto da licitação.  

5.5. A exigência de documentos que comprovem a qualificação técnica e a capacidade 
econômico-financeira das licitantes, desde que compatíveis com o objeto a ser licitado, 
não é apenas uma faculdade, mas um dever da Administração, devendo ser essa 
exigência a mínima capaz de assegurar que a empresa contratada estará apta a 
fornecer os bens ou serviços pactuados, de acordo com o entendimento do TCU 
(Acórdão nº 891/2018 – Plenário). 

6. PAGAMENTO:  

6.1. O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira 
correspondente a 70% do valor da contratação, com atestação parcial dos serviços pela 
gestão, em até 08 dias úteis, após apresentação da fatura e certidões negativas da 
RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcela correspondente ao 30% dos serviços, após a 
apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais setoriais, com apresentação de 
relatórios circunstanciados, a ser elaborado conforme modelo apresentado pela gestão, 
pelos chefes de Cartórios e no prazo de 15 dias úteis após a conclusão de cada turno de 
votação.  

6.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas;  

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. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;  

6.5. O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e as 
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; 6.6. 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 
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alterações posteriores. 

7. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: A cargo da Seção de Instrução de Contratações – 
SEIC, com base nas planilhas disponibilizadas no Anexo II deste Termo de Referência.  

8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da execução contratual 
correrão à conta dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas para as Eleições Gerais de 2022.  

9. FORMA DE ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: Pelo menor preço global.  

10. UNIDADES GESTORA E FISCALIZADORAS: Gestores designados pela Administração 
que Será responsável pela gestão contratual e fiscalização administrativa. Todas as 
unidades usuárias serão fiscais imediatas do contrato, responsáveis pelo adequado 
cumprimento dos termos contratuais na execução local, devendo reportar imediata e 
pormenorizadamente à gestão contratual toda e qualquer irregularidade constatada 
durante a execução contratual, devendo preencher fidedignamente os formulários 
pertinentes e entregar relatório ao final dos trabalhos, conforme modelo a ser 
fornecido.  

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:  

11.1. Efetuar o pagamento na forma prevista no Item 6 deste Termo de Referência;  

11.2. Fiscalizar a execução do contrato;  

11.3. Comunicar, imediatamente à Contratada qualquer irregularidade observada 
durante a execução do contrato;  

11.4. Comunicar à Contratada eventual remanejamento de quantitativos, nos termos 
previstos no subitem 2.1.2 do Anexo I-A deste Termo de Referência, com antecedência 
mínima de 1 (um) dia útil.  

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

12.1. Apresentar veículos com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação, regulares 
perante aos órgãos de fiscalização do trânsito, com os respectivos condutores portando 
documentos de habilitação regulares, na forma da legislação de trânsito em vigor;  

12.2. Indicar preposto como o qual diretamente tratará o TRE-AL por conduto do 
servidor designado para a fiscalização do contrato, durante a execução;  

12.3. Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada 
condutor com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome R.G. e 
título de eleitor do condutor, bem assim fornecer camisa ou colete para identificação 
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onde conste na parte posterior, em posição integralmente visível, a seguinte inscrição 
“Transporte Auxiliar – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área da vestimenta;  

12.4 Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações 
do presente Termo de Referência e da proposta de preços apresentada, adotando-se 
esta como complementar, desde que em benefício do CONTRATANTE, 
responsabilizando-se integralmente pelos serviços contratados e sua execução, nos 
termos do instrumento da avença e da legislação vigente;  

12.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, 
utilizando, da mesma forma, equipamentos, materiais e produtos em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas;  

12.6. Apresentar os veículos com motoristas nas sedes dos Cartórios Eleitorais e nos 
Núcleos de Apoio Técnico nas datas e horários designados;  

12.7. Repor os veículos com motoristas que, por qualquer razão não se apresentem 
disponíveis para o Contratante nas condições, horários e locais designados, no prazo 
de até 60 (sessenta) minutos;  

12.7.1 Após o prazo de reposição indicado no subitem 12.7, poderão ser aplicadas 
as sanções administrativas previstas no item 1.3, abaixo;  

12.7.2. Em qualquer hipótese de não apresentação de veículos com motoristas, 
serão glosados os valores relativos ao atraso, contados a cada 15 (quinze) minutos, 
arredondando-se a fração para o quarto de hora seguinte; Responsabilizar-se por 
indenizações decorrentes de quaisquer danos ou prejuízos causados direta ou 
indiretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por seus empregados, decorrentes 
de dolo ou culpa, durante a execução dos serviços contratados, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização/acompanhamento pelo 
CONTRATANTE;  

12.8. Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais 
ligadas ao contrato;  

12.9. Diligenciar para que os serviços sejam prestados de acordo com as 
especificações estabelecidas;  

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

12.11. Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em 
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
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à natureza dos serviços objeto do instrumento contratual;  

12.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços, além de 
outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito público, principalmente 
no caso de silêncio do instrumento contratual;  

12.13. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal 
e as normas internas de segurança e de medicina do trabalho aplicáveis aos serviços 
objeto deste Contrato;  

12.14. Acatar a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato;  

12.15. Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18/10/2005 e 06/12/2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.  

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

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

13.2. Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em que 
se estenda a inexecução dos serviços por mais de um dia, até o limite de 5% (cinco 
por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na resolução de 
irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 13.3. Multa à razão de 
0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de 3%(três por cento), incidente 
sobre o valor da diária, considerando o custo da mão de obra, taxa de administração, 
lucro e tributo, quando do atraso na apresentação dos condutores ou recusa em 
prestar serviços nas condições contratuais, alé de glosa proporcional do serviço não 
prestado;  

13.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial das 
obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de execução 
dos serviços por período superior a 3 (três) horas;  

13.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

13.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; e/ou  
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13.7. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima referida(s) e 
das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro do prazo de 
validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar 
a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudas 
na execução do contrato e/ou comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude 
fiscal.  

Maceió, 29 de abril de 2022. 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 
Carlos Antônio Vieira Costa 

Técnico Judiciário – SMR 
 

José Carlos de Souza 
SAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital do PE nº 49/2022 (repetição) (1091404)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 927



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

34 

 

                                                   ANEXO I-A 

                            ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO 

1. ESPECIFICAÇÕES:  

1.1. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:  

1.1.1. Os serviços serão prestados para deslocamento de passageiros (agentes da Justiça 
Eleitoral de Alagoas) e materiais de apoio logístico às atividades das Eleições Gerais 2022, 
observado o seguinte:  

1.1.1.1. Os veículos do tipo automóvel, definidos no item 1.3, subitem 1.3.1, inciso 
I,deste Termo de Referência, serão utilizados prioritariamente para o transporte de 
passageiros, podendo eventualmente transportar materiais, respeitados os limites legais 
impostos, entre eles urnas, cabinas de votação, garrafas e/ou garrafões de água mineral 
e copos descartáveis – ocasião em que os condutores deverão participar das atividades 
de carga e descarga dos materiais.  

1.1.1.2. Os deslocamentos descritos serão realizados dentro dos limites de cada Zona 
Eleitoral, entre os diversos locais de votação e municípios, sem acréscimos.  

1.1.1.2.1. A Etapa 1, será EXCEÇÃO à regra, pois sua área de deslocamento sem 
quilometragem excedente compreende toda área de cada NAT (Núcleo de Apoio 
Técnico) e terá, entre outras, a missão de promover meio de transporte para a 
vistoria elétrica dos locais de votação críticos, a serem determinados pelos chefes de 
cartório, com o transporte de eletricistas e materiais elétricos.  

1.1.1.2.2. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE-AL, poderá, a seu critério, 
deslocar quaisquer automóveis além dos limites das abrangências contratadas. 
Nessa eventualidade, os encargos relativos aos quilômetros excedentes serão da 
responsabilidade do TRE-AL, conforme planilha componente da proposta.  

1.1.1.2.2.1. Na hipótese de realização do deslocamento além dos limites 
territoriais contratados, será produzido documento por servidor onde justificará a 
necessidade do deslocamento e atestará horários de saída e de retorno, bem 
como a distância percorrida.  

1.1.1.3. O uso dos telefones celulares, nos limites da contratação, fica restrito ao 
recebimento de chamadas pagas na sua origem não se responsabilizando o TREAL por 
qualquer ligação originada do aparelho durante o período da contratação ou mesmo 
recebida na modalidade “a cobrar”.  

1.2. DOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS (MOTORISTAS)  
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1.2.1. A contratada deverá por à disposição do TRE-AL, nos períodos e horários indicados 
neste Termo de Referência, condutores devidamente habilitados, segundo os 
quantitativos estabelecidos, para o transporte dos agentes da Justiça Eleitoral, de 
equipamentos e material de consumo, inclusive gêneros alimentícios, quando for o caso, 
durante os trabalhos de preparação e de realização das Eleições 2022.  

1.2.2. Os condutores deverão ter boa apresentação pessoal, encontrarem-se asseados e 
portando crachás de identificação;  

1.2.3. Durante os horários de prestação dos serviços, os condutores terão 01 (uma) hora 
reservada à realização de refeições, quando sua escala de trabalho for superior a 06 
(seis) horas.  

1.2.3.1. Na hipótese de realização de serviços além dos limites de horário contratados, 
será produzido documento por servidor onde justificará a necessidade da execução e 
atestará com precisão os horários realizados, devendo responsabilizar-se pela 
compensação de horários, justificando a impossibilidade dessa compensação, quando 
for o caso.  

1.3. DOS VEÍCULOS  

1.3.1. Os veículos que deverão ser utilizados durante a prestação dos serviços são:  

1.3.1.1.Da espécie passageiros, da categoria automóvel e/ou ii) Da espécie misto, 
categorias caminhonete ou utilitário, conforme classificação, nos termos do art. 96 do 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB;  

1.3.2. Os veículos deverão estar em bom estado de conservação, oferecendo segurança 
com todos os equipamentos perfeitos e adequados, nos termos da legislação de trânsito, 
especialmente quanto ao atendimento das prescrições do art. 103 do CTB e normas do 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN;  

1.3.3. Os veículos deverão: 

1.3.2.1. ter, no máximo, 05 (cinco) anos de fabricação;  

1.3.2.2. comportar, no mínimo, 5 (cinco) passageiros;iii) possuir porta-malas com 
volume mínimo de 400 (quatrocentos) litros, sem comprometer o número de 
passageiros descrito acima.  

2. DA QUANTIDADE DE VEÍCULOS:  

2.1. Os condutores de veículo com seus respectivos automóveis e portando telefones 
celulares, deverão se apresentar conforme distribuição a segue: 
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2.1.1. Nos Cartórios Eleitorais em 9 (nove) etapas, conforme segue: 

ETAPA HORÁRIO PERÍODO 

Etapa 0 ¹ 
(PADs) 

Das 08:00h às 18:00h a) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e;  
b) Período de 24/10/2022 a 30/10/2022, se 
houver 2º turno. 

Etapa 1 ² 
(NATs) 

Das 08:00h às 18:00h a) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e; 
b) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 2º 
turno. 

Etapa 2 Das 08:00h às 18:00h a) Período de 26/09/2022 a 02/10/2022 e; 
b) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 
2ºturno. 

Etapa 3 Das 08:00h às 18:00h Antevéspera das eleições: 
a) dia 30/09/2022, 1º turno e; 
b) dia 28/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 4 Das 09:00h às 19:00h Véspera das eleições: 
a) dia 01/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 29/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 5 Das 05:00h às 18:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 6 Das 18:00h às 24:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 7 
(PTRs) 

Das 14:00h às 20:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 8 Das 08:00h às 18:00h a) dia 04/10/2022 e; 
b) dia 01/11/2022, se houver 2º turno. 
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2.1.1.1. A Etapa 0 é destinada aos Postos de Atendimento Definitivos – PADs, 
conforme listagem adiante, com áreas de abrangência idênticas às das Zonas 
Eleitorais a que pertencem.  

2.1.1.2. A Etapa 1 é destinada aos municípios que funcionarão com Núcleos de Apoio 
Técnico – NATs, vide Tabela de Abrangência dos NATs.  

2.1.1.3. A Etapa 7 é destinada aos Pontos de Transmissão Remota – PTRs, nos termos 
da Despaçho GDG, evento SEI 1033659 e 1033341.  

2.1.1.4. A Etapa 8 é destinada ao recolhimento dos materiais de eleição 
remanescentes nos locais de votação.  

2.1.1.5. Os veículos da Etapa 1 e das Etapas 0 e 2 a 8 não se confundem, nem em 
seus quantitativos, nem em suas regiões de abrangência, conforme subitem 1.1.1.2.  

2.1.2. Os automóveis serão distribuídos de acordo com os seguintes quadros, podendo 
haver remanejamento de quantitativos, mediante justificativa trazida aos autos pela 
gestão contratual e anuência do senhor Secretário de Administração: 

1º TURNO 

 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
 8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 
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12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 2 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 
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46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 36 24 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS 517 

 

2º TURNO 
 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 
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20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 1 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 2 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 1 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 
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39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió/Edifício Sede 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 21 14 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS     492     

 

2.1.2.1. O remanejamento referido deverá ser comunicado à Contratada 
com, no mínimo, 1 (um) dia útil de antecedência quanto a sua 
efetivação. 

 

2.1.3. Tabela de relação dos Postos de Atendimento Definitivos – PAD: 
 

Cidade do PAT Zona de Abrangência 

Maragogi 14ª – Porto Calvo 

Edital do PE nº 49/2022 (repetição) (1091404)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 935



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

42 

 

Colônia Leopoldina 16ª – São José da Laje 

Piranhas 40ª – Delmiro Gouveia 

 

Maceió/AL, 29 de abril de 2022. 

Carlos Antônio Vieira Costa Técnico 
Judiciário/SMR 

  Jose Carlos  
Analista Judiciário/SAD 
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              ANEXO II  

 

 

 

 

 

 

 

 

       PLANILHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital do PE nº 49/2022 (repetição) (1091404)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 937



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

44 

 

 

                 ANEXO II-A 

 

               PLANILHA DE CUSTOS – 1º TURNO  

 
 

1º TURNO 

Parcela Fixa 

 
Etapa 

Qtde valor 

Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 36    

1 9 24    

2 9 98    

3 9 43    

4 9 78    

5 12 124    

6 6 71    

7 6 28    

8 9 15    

Total 517  

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00%  

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00%  

Parcela Variável 

Jornada suplementar em horas (qtde 

estimada) 

 

230 

Valor unitário Valor total 
  

Distancia suplementar a ser percorrida  em 

km (quantidade estimada) 

 
4.600 

  

TOTAL  - 1º Turno  
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TOTAL GERAL (considerando o 2º turno se houver) 

 
                                            

                                         ANEXO II-B 

 
                      PLANILHA DE CUSTOS – 2º TURNO  

 

 

2º TURNO 

Parcela Fixa 

 
Etapa 

Qtde valor 

Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 21    

1 9 14    

2 9 98    

3 9 43    

4 9 78    

5 12 124    

6 6 71    

7 6 28    

8 9 15    

Total 492  

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00%  

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00%  

Parcela 
Variável 

Jornada suplementar em horas (qtde 

estimada) 

 

230 

Valor unitário Valor 
total 

  

Distancia suplementar a ser percorrida  em 

km (quantidade estimada) 

 
4.600 

  

TOTAL  - 1º Turno  
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ANEXO III 
 

MINUTA 
 

CONTRATO Nº XX/2022 
Processo nº 0006479-70.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS COM 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, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 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 prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 
10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão 
Eletrônico n°49/2022, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02, 
8.666/93 e regulamentações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, 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 a prestação dos serviços 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 votos, 
apuração, reparação e substituição de urnas). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico 
nº 49/2022, que passa a fazer parte integrante do presente Termo, independente de 
transcrição. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 

Edital do PE nº 49/2022 (repetição) (1091404)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 940

http://www.tre-al.gov.br/


 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
A CONTRATADA deverá fornecer os condutores dos veículos com seus respectivos 

automóveis e portando telefones celulares, conforme distribuição a seguir: 
 

Nos Cartórios Eleitorais em 9 (nove) etapas, conforme segue: 
 

ETAPA HORÁRIO PERÍODO 

Etapa 0 ¹ 
(PADs) 

Das 08:00h às 18:00h c) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e;  
d) Período de 24/10/2022 a 30/10/2022, se 
houver 2º turno. 

Etapa 1 ² 
(NATs) 

Das 08:00h às 18:00h c) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e; 
d) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 2º 
turno. 

Etapa 2 Das 08:00h às 18:00h c) Período de 26/09/2022 a 02/10/2022 e; 
d) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 
2ºturno. 

Etapa 3 Das 08:00h às 18:00h Antevéspera das eleições: 
c) dia 30/09/2022, 1º turno e; 
d) dia 28/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 4 Das 09:00h às 19:00h Véspera das eleições: 
c) dia 01/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 29/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 5 Das 05:00h às 18:00h Dias das eleições: 
c) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 6 Das 18:00h às 24:00h Dias das eleições: 
c) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 7 
(PTRs) 

Das 14:00h às 20:00h Dias das eleições: 
c) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
d) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 8 Das 08:00h às 18:00h c) dia 04/10/2022 e; 
d) dia 01/11/2022, se houver 2º turno. 
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A Etapa 0 é destinada aos Postos de Atendimento Definitivos – PADs, conforme 

listagem adiante, com áreas de abrangência idênticas às das Zonas Eleitorais a 
que pertencem.  

A Etapa 1 é destinada aos municípios que funcionarão com Núcleos de Apoio Técnico 
– NATs, vide Tabela de Abrangência dos NATs.  

A Etapa 7 é destinada aos Pontos de Transmissão Remota – PTRs, nos termos da 
Despaçho GDG, evento SEI 1033659 e 1033341.  

A Etapa 8 é destinada ao recolhimento dos materiais de eleição remanescentes nos 
locais de votação.  

Os veículos da Etapa 1 e das Etapas 0 e 2 a 8 não se confundem, nem em seus 
quantitativos, nem em suas regiões de abrangência.  

Os automóveis serão distribuídos de acordo com os seguintes quadros, podendo 
haver remanejamento de quantitativos, mediante justificativa trazida aos autos 
pela gestão contratual e anuência do senhor Secretário de Administração: 

                              1º TURNO 

 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
 8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 
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13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 2 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 
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49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 36 24 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS 517 

 

2º TURNO 
 

 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 
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20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 1 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 2 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 1 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 
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48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió/Edifício Sede 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 21 14 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS     492     

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

 
Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à 

Contratada os valores especificados na planilha de custos, atualizada após os lances 
efetuados no pregão, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, 
independente de transcrição. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Considerando os preços acima mencionados, o valor total 
deste Contrato perfaz a importância de R$_____(__________), sendo R$______(__________), 
para o primeiro turno e R$______(__________), para o segundo turno, se houver. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos; encargos trabalhistas, previdenciários e sociais; custos operacionais em geral. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 
 O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira 
correspondente a 70% do valor da contratação, com atestação parcial dos serviços pela 
gestão, em até 08 (oito) dias úteis, após apresentação da fatura e certidões negativas 
da RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcela correspondente ao 30% dos serviços, 
após a apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais setoriais, com 
apresentação de relatórios circunstanciados, a ser elaborado conforme modelo 
apresentado pela gestão, pelos chefes de Cartórios e no prazo de 15 dias úteis após a 
conclusão de cada turno de votação. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - 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. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os 
tributos e as 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. 

PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de 
emissão de notas fiscais. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365  365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à 
conta dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
consignados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 
0107671 (Pleitos Eleitorais) e Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

                    CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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 Além de fornecer os condutores descritos na cláusula terceira, a 
contratada se obriga a: 

 
a) Apresentar veículos com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação, regulares 
perante aos órgãos de fiscalização do trânsito, com os respectivos condutores 
portando documentos de habilitação regulares, na forma da legislação de trânsito em 
vigor; 
 
b) Indicar preposto como o qual diretamente tratará o TRE-AL por conduto do servidor 
designado para a fiscalização do contrato, durante a execução; 
 
c) Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada condutor 
com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome R.G. e título de 
eleitor do condutor, bem assim fornecer camisa ou colete para identificação onde 
conste na parte posterior, em posição integralmente visível, a seguinte inscrição 
“Transporte Auxiliar – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área da vestimenta; 
 

d) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações 
do presente Termo de Referência e da proposta de preços apresentada, adotando-se 
esta como complementar, desde que em benefício do CONTRATANTE, 
responsabilizando-se integralmente pelos serviços contratados e sua execução, nos 
termos do instrumento da avença e da legislação vigente; 

e) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com 
observência às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, 
utilizando, da mesma forma, equipamentos, materiais e produtos em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas; 
 
f) Apresentar os veículos com motoristas nas sedes dos Cartórios Eleitorais e nos 
Núcleos de Apoio Técnico nas datas e horários designados; 
 
g) Repor os veículos com motoristas que, por qualquer razão não se apresentem 
disponíveis para o Contratante nas condições, horários e locais designados, no prazo 
de até 60 (sessenta) minutos; 
 
h) Após o prazo de reposição indicado na alínea acima, poderão ser aplicadas as 
sanções administrativas previstas na alínea abaixo; 
 
i) Em qualquer hipótese de não apresentação de veículos com motoristas, serão 
glosados os valores relativos ao atraso, contados a cada 15 (quinze) minutos, 
arredondando-se a fração para o quarto de hora seguinte; Responsabilizar-se por 
indenizações decorrentes de quaisquer danos ou prejuízos causados direta ou 
indiretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, por seus empregados, 
decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução dos serviços contratados, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização/acompanhamento 
pelo CONTRATANTE; 

 

j) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas 
ao contrato; 
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k)Diligenciar para que os serviços sejam prestados de acordo com as especificações 
estabelecidas; 
 

l)Cumprir as determinações do gestor do contrato, a fim de que os serviços sejam 
regularmente prestados; 
 
m)Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em 
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na 
aplicável à natureza dos serviços objeto do instrumento contratual; 
 
n)Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços, além de outras 
obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito público, principalmente 
no caso de silêncio do instrumento contratual; 
 
o)Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e 
as normas internas de segurança e de medicina do trabalho aplicáveis aos serviços 
objeto deste Contrato; 
 
p)Acatar a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do 
objeto deste contrato; 
 

q)Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18/10/2005 e 06/12/2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor 

pertencente ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a 

execução dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 

publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 

total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
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PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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.   

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste contrato; 

 
b) Fiscalizar a execução do contrato; 

 
c) Comunicar, imediatamente à contratada qualquer irregularidade observada 
durante a execução do contrato; 
 
d) Comunicar à Contratada eventual remanejamento de quantitativos, nos termos 
previstos no subitem 2.1.2 do Anexo I-A do Edital do PE nº 49/2022, com 
antecedência mínima de 1 (um) dia útil. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 
  A vigência do contrato será a partir da assinatura, até 31 de dezembro do 
ano em curso, considerando o prazo para pagamento. 
 

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 
 

 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 

artigo 78 da Lei mencionada; ou 
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b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde 

que haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados 
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato 
poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem 
direito, inclusive aqueles decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus 
empregados, até o limite do valor dos danos comprovados, sem prejuízo das 
penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, 
garantindo a prévia e ampla defesa: 

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

 
b) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em que 
se estenda a execução dos serviços por mais de um dia, até o limite de 5% (cinco 
por cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na resolução de 
irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de 3% 
(três por cento), incidente sobre o valor da diária, considerando o custo da mão 
de obra, taxa de administração, lucro e tributo, quando do atraso na 
apresentação dos condutores ou recusa em prestar serviços nas condições 
contratuais, além de glosa proporcional do serviço não prestado; 
 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial das 
obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de 
execução dos serviços por período superior a 3 (três) horas; 
 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; e/ou 
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g) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima 
referida(s) e das demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro 
do prazo de validade de sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho, 
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudas na execução do contrato e/ou comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

  
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 comprovados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos 
de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade 
das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a 
sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO QUARTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do 
art. 109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e 
qualquer penalidade imposta à  contratada. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  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 NONO -      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. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
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aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO ONZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção 
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 

CLÁUSULA DOZE - 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, 
parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 

estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado 

entre as partes. 

CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 E À 
PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA 

 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 

Eletrônico nº 49/2022 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que 
passam a integrá-lo, independentemente de transcrição. 

  
CLÁUSULA QUATORZE – DA GESTÃO CONTRATUAL E  FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 Gestores designados pela Administração serão responsáveis pela 
gestão contratual e fiscalização administrativa. Todas as unidades usuárias 
serão fiscais imediatas do contrato, responsáveis pelo adequado cumprimento 
dos termos contratuais na execução local, devendo reportar imediata e 
pormenorizadamente à gestão contratual toda e qualquer irregularidade 
constatada durante a execução contratual, devendo preencher fidedignamente 
os formulários pertinentes e entregar relatório ao  final dos trabalhos, conforme 
modelo a ser fornecido. 

 
CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma 
das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% 
do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do 
TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor 
da garantia prestada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação 
pertinente. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia somente será liberada após a execução de todas 
as prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas 
eventuais penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do 
contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança 
bancária que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a 
comprovação de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da 
rescisão do contrato de trabalho, se for o caso. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto não ocorra 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto, caso haja solicitação de resgate 
por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
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 da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai 
devidamente assinado. 

   
                          Maceió, XX de XXXX de 2022. 

Pelo TRE/AL  
 

                     Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 

Pela Empresa  
           

                         REPRESENTANTE DA EMPRESA 
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NNEEXXOO  IIVV 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não 
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ANEXO V 

Acordo entre MPT e AGU impede União de contratar trabalhadores por meio de cooperativas de 
mão-de-obra. 

Termo de Conciliação Judicial  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral do 
Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. 
Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos 
Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato 
representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela Sub 
Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo 
Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;  

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual 
seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante 
contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do 
Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza 
estatutária, com a Administração Pública; 

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta 
todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei 
trabalhista; 

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, art. 
4º, "(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza 
civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados". 

CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente em 
caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na sua 
norma estatutária, (art. 86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a 
patente impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de 
mão-de-obra terceirizada; 

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da 
legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela 
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331); 

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que 
prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática 
idêntica a dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-
se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de 
normas protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e 
higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da 
pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da Constituição 
Federal);  

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a 
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do 
fornecedor de mão-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar 
graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do 
art. 3º, da CLT na atividade de intermediação de mão-de-obra patrocinada por falsas 
cooperativas; 
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CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 
90ª sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo que 
os Estados devem implementar políticas nos sentido de: 

"8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não 
cumprimento das lei do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego 
disfarçados, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores 
velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas."  

RESOLVEM 

Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação 
perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos: 

Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de 
cooperativas de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim ou 
meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de 
subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, 
constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços 
terceirizados, sendo eles: 

a) – Serviços de limpeza; 

b) – Serviços de conservação; 

c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria; 

d) – Serviços de recepção; 

e) – Serviços de copeiragem; 

f) – Serviços de reprografia; 

g) – Serviços de telefonia; 

h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações; 

i) – Serviços de secretariado e secretariado executivo; 

j) – Serviços de auxiliar de escritório; 

k) – Serviços de auxiliar administrativo; 

l) – Serviços de office boy (contínuo); 

m) – Serviços de digitação; 

n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas; 

o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão 
licitante; 

p) – Serviços de ascensorista; 

q) – Serviços de enfermagem; e 
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r) – Serviços de agentes comunitários de saúde. 

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização 
sem previsão legal. 

Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e 
acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput. 

Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja 
atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias 
profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não 
detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de 
forma individual (e não coletiva), pelos seus associados.  

Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a 
fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os 
mesmos podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores 
subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais; 

Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que os 
serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas "a" a "r" da Cláusula 
Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, 
seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser 
juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. 
Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando 
absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a 
órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza. 

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços 
disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de 
conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte 
integrante desses editais, como anexo. 

Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante 
vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de 
serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição 
obrigatória à assinatura do respectivo contrato. 

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO 

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a R$ 
1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições 
estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato de 
prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas "a" a "r" da Cláusula Primeira, 
será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela multa 
prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais.  

Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste 
ajuste, a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua 
justificativa perante o Ministério Público do Trabalho. 
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DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA 

Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas 
diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da 
administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que 
em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado 
conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que 
discipline a matéria no âmbito de sua competência. 

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE 

Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação do 
Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos. 

Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da 
data de sua homologação judicial. 

Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o 
presente acordo, não serão renovados ou prorrogados. 

Cláusula Oitava -A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas 
em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus. 

Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação 
em cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo 
único, e 876, caput, da CLT. 

Brasília, 05 de junho de 2003. 

GUILHERME MASTRICHI BASSO GUIOMAR RECHIA GOMES 

Procurador-Geral do Trabalho Vice-Procuradora-Geral do Trabalho 

BRASILINO SANTOS RAMOS FÁBIO LEAL CARDOSO 

Procurador-Chefe/PRT 10ª Região Procurador do Trabalho 

MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO 

Procurador-Geral da União 

HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO MÁRIOLUIZ GUERREIRO 

Sub-Procuradora-Regional da União–1ª Região Advogado da União 

Testemunhas: 

_________________________________________________ 

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO 

Presidente da Associação Nacional dos Magistrados 

da Justiça do Trabalho – ANAMATRA 
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_________________________________________________ 

PAULO SÉRGIO DOMINGUES 

Presidente da Associação dos Juízes Federais 

do Brasil – AJUFE 
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ANEXO VI 

PLANILHAS PREENCHIDAS 

1º TURNO 

Parcela Fixa 

Etapa 
Qtde Valor 

Horas Diárias Hora Diária Total 

0 9 36 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 22.300,92 

1 9 24 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 14.867,28 

2 9 98 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 60.708,06 

3 9 43 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 26.637,21 

4 9 78 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 48.318,66 

5 12 124 R$ 68,83 R$ 825,96 R$ 102.419,04 

6 6 71 R$ 68,83 R$ 412,98 R$ 29.321,58 

7 6 28 R$ 68,83 R$ 412,98 R$ 11.563,44 

8 9 15 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 9.292,05 

Total 517 R$ 325.428,24 

1ª Parcela (após atestação parcial) 70,00% R$ 227.799,77 

2ª Parcela (após atestação 
definitiva) 

30,00% 
R$ 97.628,47 

Parcela variável 

Jornada suplementar em horas 
(quantidade estimada) 230 R$ 68,83 R$ 15.830,90 

Distância suplementar a ser 
percorrida em km (quantidade 

estimada) 4.600 R$ 0,81 R$ 3.746,44 

TOTAL – 1º Turno R$ 345.005,58 

      
2º TURNO 

Etapa 
Qtde Valor 

Horas Diárias Hora Diária Total 

0 9 21 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 13.008,87 

1 9 14 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 8.672,58 

2 9 98 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 60.708,06 

3 9 43 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 26.637,21 

4 9 78 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 48.318,66 

5 12 124 R$ 68,83 R$ 825,96 R$ 102.419,04 

6 6 71 R$ 68,83 R$ 412,98 R$ 29.321,58 

7 6 28 R$ 68,83 R$ 412,98 R$ 11.563,44 

8 9 15 R$ 68,83 R$ 619,47 R$ 9.292,05 

Total 492 R$ 372.507,96 

1ª Parcela (após atestação parcial) 70,00% R$ 260.755,57 

2ª Parcela (após atestação definitiva) 30,00% R$ 111.752,39 

Parcela estimativa 

Jornada suplementar em horas 
(quantidade estimada) 230 R$ 68,83 R$ 15.830,90 

Distância suplementar a ser 
percorrida em km (quantidade 

estimada) 4.600 R$ 0,81 R$ 3.746,44 
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TOTAL – 2º Turno R$ 364.582,93 

      

TOTAL GERAL (considerando o 2º Turno, se 
houver) R$ 709.588,51 
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 21/06/2022 e Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras)
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

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 00049/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0006479-70.2021 Menor Preço   

  Quantidade de Itens  

Equalização de ICMS Internacional 1  

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, 
conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital.     

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
21/06/2022

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de  21/06/2022  às 08:00 Em 05/07/2022  às 15:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho
00001 2021    NE   000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

Extrato - sem efeito (1091405)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 963

http://www.serpro.gov.br/


20/06/2022 12:21 SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao.do?method=pesquisarLicitacao&casoUso=visualizarLicitacao 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 20/06/2022 12:21:00 

Licitação
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Órgão UASG de Atuação
14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação  * Ano da Licitação

00049 / 2022

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação
 Pregão

 
 Concorrência

 
 Tomada de Preços

 
 Convite

 
 Concurso

 

Revogada
 

Anulada
 

Suspensa
 

 Tradicional
 

 Registro de Preço (SRP)
 

Pesquisar  Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

Nº da
Licitação Característica Objeto Situação Atual

da Licitação Ação

70011 Pregão
Eletrônico 00049/2022 Tradicional Contratação de empresa do ramo de transporte em veículo

automotor com condutores munidos de regular ...
Licitação A

Publicar Visualizar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Um registro encontrado.

Extrato - sem efeito (1091405)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 964

http://www.serpro.gov.br/
javascript:selecionarLicitacao(3723381);


20/06/2022 12:21 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 20/06/2022 12:21:15 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


ç p p g
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, conforme 
especificações e condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital.     

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 Presidente do Tre/al

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
21/06/2022

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 2021NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 21/06/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764 7765

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Abertura da Licitação

Em 05/07/2022  às 15:00  no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Informações Adicionais do Aviso de Licitação
Data/Hora da Disponibilização para Publicação/Divulgação CPF do Responsável pela Disponibilização para Publicação/Divulgação
20/06/2022  às 11:54 954.470.834-00

Histórico de Matérias

Id Transação Id
Matéria

Data/Hora do
Envio para
Publicação

CPF do
Responsável pelo

Envio para
Publicação

Data da
Publicação

Estado
Matéria no
Publicador

Data/Hora
Alteração
Estado no
Publicador

Envio
Direto p/
Imprensa

Ações

20/06/2022 Em 20/06/2022
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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 00049/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 24198 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras   necessidades
Unidade de Fornecimento
OUTRAS UNIDADES
Descrição Detalhada

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 

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 709.588,51

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 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

12/05/2022 709.588,51 06.015.041/0001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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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Este Evento de Revogação será Publicado no D.O.U. na data de 22/06/2022 e Divulgado no Portal de Compras
(www.gov.br/compras) nesta mesma data.

Resumo do Evento de Revogação

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 00040/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

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.

Motivo do Evento de Revogação

Umz vez que houve necessidade de ajustar a planilha que estava com valores equivocados e, portanto, publicar um novo 
edital

Data da Publicação/Divulgação do Evento de
Revogação Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

22/06/2022 A partir de  02/06/2022  às 08:00 Em 15/06/2022  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho
00001 2021    NE   000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação  Visualizar Prévia da Matéria

Evento de Revogação
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 20/06/2022 17:10:56 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Pregão 00049/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0006479-70.2021 Menor Preço   

  

Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

709.588,51 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
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, conforme 
especificações e condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital.     

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 Presidente do Tre/al

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
22/06/2022

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 2021NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 22/06/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764 7765

Entrega da Proposta
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 20/06/2022 17:11:15 

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 00049/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 24198 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras   necessidades
Unidade de Fornecimento
OUTRAS UNIDADES
Descrição Detalhada

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 

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 709.588,51

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 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

12/05/2022 709.588,51 06.015.041/0001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022062200174
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Nº 116, quarta-feira, 22 de junho de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022

Processo Administrativo SEI nº 0004543-56.2021.6.02.8502; O Presidente do
TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em 17/06/2022, o resultado
do Pregão Eletrônico nº 25/2022, que tem por objeto a contratação dos serviços de
intermediação empresa-escola junto às instituições públicas e privadas de ensino superior,
visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em
conformidade com a legislação pertinente, a operacionalização de estágio para estudantes
interessados, que estejam cursando nível de graduação, com vistas ao abastecimento das
instalações do TRE/AL, na Capital, tendo como vencedora, a empresa STAFF APOIO
ADMINISTRATIVO TERCEIRIZADO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.147.978/0001-79, pelo
melhor lance no valor total de R$ 494.780,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil,
setecentos e oitenta reais), licitante vencedora do item 1, 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, 21 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 REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 40/2022

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0006479-
70.2021. Objeto: Pregão Eletrônico - 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.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIDEC - 21/06/2022) 070011-00001-2021NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004955-38.2021. Objeto: Registro de Preços para aquisição de
computadores.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 22/06/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00048-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 22/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/07/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 20/06/2022) 70011-00001-2021NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006479-70.2021. 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, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 22/06/2022
das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00049-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 22/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/07/2022
às 15h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 20/06/2022) 70011-00001-2021NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0007418-50.2021. 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. . Total de Itens Licitados: 28. Edital:
22/06/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00050-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 22/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 07/07/2022 às 16h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 21/06/2022) 70011-00001-2021NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0002031-54.2021. Objeto: 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. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 22/06/2022 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00051-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 22/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/07/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 20/06/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 1081/2022 - TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento nº 16/2022.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei nº 8.666/93, em especial no caput do art. 25,
bem como nos termos do Plano de Assistência à Saúde do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas (TRE+Saúde). Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Credenciada: MEDINOVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. CNPJ 26.882.205/0001-31. Do Objeto:
Prestação de serviços nas especialidades anestesiologia, cirurgia do aparelho digestivo,
endocrinologia, gastroentorologia, hepatologia e coloproctologia em cardiologia. Dotação
Orçamentária: Programa de Trabalho 02.301.0033.2004.0001 (Assistência Médica e
Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes) Elemento de Despesa
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Prazo de Vigência: 60 (sessenta)
meses, a contar da data de publicação no D.O.U. Data da Assinatura: 10/06/2022. Assinam:
Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS pelo Credenciante, e como representante, o
Sr. TIAGO MAGALHÃES CARDOSO.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: PAD 7805/2017 - TRE/AM. Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Credenciamento n.
18/2017. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em especial no caput do
art. 25, na Lei 8.880/94. Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Credenciada: PANIFICADORA CONDE LTDA. CNPJ: 04.486.759/0001-87. Do Objeto: alterar a
redação da Cláusula Décima Quinta (Da Vigência). DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, ou seja,
de 13/07/2022 a 12/07/2023. Data da Assinatura: 15/06/2022. Assinam: Desembargador
JORGE MANOEL LOPES LINS pelo Credenciante, e o Sr. CARLOS ALBERTO DE SOUTO MAIOR
CONDE, pela Credenciada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: PAD 5286/2018 - TRE/AM. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Credenciamento n.
12/2018. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em especial no caput do
art. 25, na Lei 8.880/94. Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Credenciada: ALICE DA SILVA DUQUE - ME. CNPJ: 04.879.676/0001-58. Do Objeto: alterar a
redação da Cláusula Décima Quinta (Da Vigência). DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, ou seja,
de 14/08/2022 a 13/08/2023. Data da Assinatura: 15/06/2022. Assinam: Desembargador
JORGE MANOEL LOPES LINS pelo Credenciante, e a Sra. ALICE DA SILVA DUQUE, pela
Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 068/2019, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Sra. Regina Maria de Sousa. OBJETO: Prorrogação de vigência.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. Processo SEI: 0060524-
50.2015.6.05.8000. ASSINATURA: 18/06/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA, e a Sra. Regina Maria de Sousa, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2022 - UASG 70007

Nº Processo: 39232022. Objeto: Serviços de implantação, intermediação e
administração de um sistema informatizado integrado, com utilização de cartão magnético
ou micro-processado de gerenciamento para aquisição de combustíveis e para manutenção
preventiva e corretiva dos veículos oficiais que compõem a frota do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, conforme as especificações deste Edital e Termo de Referência - Anexo
III.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 22/06/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às
17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00043-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 22/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/07/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 21/06/2022) 70007-00001-2022NE000001

EDITAL

O Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Ceará, através da Comissão Permanente constituída com a finalidade
de proceder ao Credenciamento de Leiloeiros e Leilão de Bens deste TRE/CE, instituída
através da Portaria TRE/CE nº. 361/2021, nos autos do Processo Administrativo PAD nº
1414/2019, TORNA PÚBLICO aos possíveis interessados especificados no Subitem 5.1 deste
Edital, que procederá à Desincorporação de Veículos Oficiais do Acervo Patrimonial deste
Tribunal, elencados no ANEXO I deste Instrumento, em atendimento às determinações
contidas na Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, Decreto nº. 9.373/2018 e
demais normas que regem a matéria. Período e Local de realização do Leilão. DAT A :
1º/7/2022. INÍCIO: às 10h (dez horas) LOCAL: exclusivamente no site
https://www.montenegroleiloes.com.br/ Os interessados poderão ter acesso a este Edital,
através da internet nos sítios do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (https://www.tre-
ce.jus.br/) e do Leiloeiro Oficial (https://www.montenegroleiloes.com.br/). Processo
Administrativo n.º 1414/2019.

Des. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 23.013/2019. Espécie: Contrato n.º 50/2022. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa TK ELEVADORESBRASIL LTDA. Objeto: é a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva
e/ou corretiva, com fornecimento e reposição de quaisquer componentes/peças novos
(primeiro uso) e originais, relativamente a 9 (nove) equipamentos de transportes vertical
(elevadores), instalados no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará em
Fortaleza/CE. Fundamento Legal: no Pregão Eletrônico n.º 14/2022, conforme a Lei n.º
10.520/2002 e Decreto n.º10.024/2019; nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas
alterações; e na autorização que conste no processo administrativo n.º 23.013/2019.
Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e, pela contratada, Bruna Larissa
Siqueira Mendes. Data: 20/06/2022.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2022.

À CPREG,

Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 22/06/2022, às 11:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093029 e o código CRC A35483AD.

0006479-70.2021.6.02.8000 1093029v1
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28/06/22, 13:07 webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=V7YKVRBMUK6DN&View=Message&Print=Yes

webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=V7YKVRBMUK6DN&View=Message&Print=Yes 1/1

De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 27/06/2022 06:48 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] Esclarecimento 49/2022 {01}

 
 
 
 

From: Solução Licitações <licitacao@solucaoturismo.com.br>
 To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>

 Date: Mon, 27 Jun 2022 15:55:46 -0300
 Subject: [slc] Esclarecimento 49/2022 {01}

  
Boa Tarde!
 
Vimos por meio deste solicitar os devidos esclarecimentos:

 - Franquia de KM diária;
 - Diária com combustível incluso ou não;

 
A disposição,

 
Expresso Solução Transportes

E-mail SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTOS EMPRESA (1095524)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 975



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

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.
Prezados servidores,
 
A empresa Expresso Solução Transportes, solicita

os esclarecimentos contidos no evento 1095524.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 28/06/2022, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1095530 e o código CRC CD70DE0D.

0006479-70.2021.6.02.8000 1095530v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4088 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/AGC

Ao Sr. Pregoeiro - João Hermínio de Barros Neto -,
condutor do Pregão Eletrônico TRE/AL Nº 48/2022.

 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao despacho exarado por Vossa Senhoria

(1095530), por meio do qual nos foi encaminhada solicitação de
esclarecimentos formulada pela empresa EXPRESSO SOLUÇÃO
TURISMO (1095524), vimos informar o seguinte:

 
I) FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM DIÁRIA.
 
R) Nos termos do instrumento convocatório, a

quilometragem dentro do território de cada Zona Eleitoral é
livre, não havendo limites. Contudo, o deslocamento entre
territórios de Zonas Eleitorais diferentes será pago de forma
suplementar, mediante apresentação de certificação (atestos) das
Chefias dos Cartórios das Zonas Eleitorais envolvidas na operação ou
por servidores por elas designados para tal. 

 
II) NO VALOR DA DIÁRIA DE CADA VEÍCULO

ESTÁ INCLUSO O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL?
 
R) Sim.
De acordo com o preço estimado pela Administração para

pagamento de cada diária (observadas as quantidades de horas para
cada diária - 6h, 9h e 12h, conforme o caso) estão incluídos no preço
(da diária) o veículo colocado à disposição do TRE/AL, despesas
relativas à manutenção preventiva e/ou corretiva do veículo, o
condutor do veículo, os tributos incidentes e o todo o consumo de
combustível necessário e suficiente para cumprimento das
obrigações contratuais.

Informação 4088 (1097469)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 977



A título de informação, registramos que constam dos
autos do Processo Administrativo SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 a
estimativa/média em quilômetros para execução das etapas do
contrato que as partes deverão assinar com o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas:

a ) ETAPAS 1 e 5: 150km (cento e cinquenta
quilômetros), por diária, para cada veículo colocado à disposição do
TRE/AL nestas etepas; e,

b) ETAPAS 0, 2, 3, 4, 6, 7 e 8: 90km (noventa
quilômetros), por diária, para cada veículo colocado à disposição do
TRE/AL nestas etapas.

 
São estes os esclarecimentos, colocando-nos à disposição

para outras informações que entender necessárias.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 01/07/2022, às 11:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Técnico
Judiciário, em 01/07/2022, às 11:04, 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
1097469 e o código CRC 0179A00E.

0006479-70.2021.6.02.8000 1097469v5
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01/07/22, 11:35 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1413254&Texto=T&prgCod=1053740

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1413254&Texto=T&prgCod=1053740 1/1

 

 

Esclarecimento 01/07/2022 11:35:03
 
A empresa Expresso Solução Transportes, solicita os seguintes esclarecimentos:..."Vimos por meio deste solicitar os devidos
esclarecimentos: - Franquia de KM diária; - Diária com combustível incluso ou não; ..."

 
Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1413254&Texto=R&prgCod=1053740 1/1

 

 

Resposta 01/07/2022 11:35:03
 
A unidade requisitante efetuou o seguinte despacho: ...´Em atenção ao despacho exarado por Vossa Senhoria (1095530),
por meio do qual nos foi encaminhada solicitação de esclarecimentos formulada pela empresa EXPRESSO SOLUÇÃO
TURISMO (1095524), vimos informar o seguinte: I) FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM DIÁRIA. R) Nos termos do instrumento
convocatório, a quilometragem dentro do território de cada Zona Eleitoral é livre, não havendo limites. Contudo, o
deslocamento entre territórios de Zonas Eleitorais diferentes será pago de forma suplementar, mediante apresentação de
certificação (atestos) das Chefias dos Cartórios das Zonas Eleitorais envolvidas na operação ou por servidores por elas
designados para tal. II) NO VALOR DA DIÁRIA DE CADA VEÍCULO ESTÁ INCLUSO O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL? R) Sim.
De acordo com o preço estimado pela Administração para pagamento de cada diária (observadas as quantidades de horas
para cada diária - 6h, 9h e 12h, conforme o caso) estão incluídos no preço (da diária) o veículo colocado à disposição do
TRE/AL, despesas relativas à manutenção preventiva e/ou corretiva do veículo, o condutor do veículo, os tributos incidentes
e o todo o consumo de combustível necessário e suficiente para cumprimento das obrigações contratuais. A título de
informação, registramos que constam dos autos do Processo Administrativo SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 a
estimativa/média em quilômetros para execução das etapas do contrato que as partes deverão assinar com o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas: a) ETAPAS 1 e 5: 150km (cento e cinquenta quilômetros), por diária, para cada veículo
colocado à disposição do TRE/AL nestas etepas; e, b) ETAPAS 0, 2, 3, 4, 6, 7 e 8: 90km (noventa quilômetros), por diária,
para cada veículo colocado à disposição do TRE/AL nestas etapas. São estes os esclarecimentos, colocando-nos à disposição
para outras informações que entender necessárias. ..."

 
Fechar

Publicação SISTEMA COMPRASNET - RESPOSTA ESCLARECIMENTOS (1097676)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 980



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

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2022.
Senhora Chefe da SLC,
 
Anexo aos presente autos a publicação de requerimento e

suas respectivas respostas ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE
49/2022, conforme eventos 1097675 e 1097676.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 01/07/2022, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1097679 e o código CRC 11B987FF.

0006479-70.2021.6.02.8000 1097679v1
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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 continuidade do certame licitatório, após publicação no Portal da Transparência,
do pedido de esclarecimento I ao PE 49/2022 e sua respectiva resposta.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 04/07/2022, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098508 e o código CRC 48E4D9EB.

0006479-70.2021.6.02.8000 1098508v1
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 05/07/2022 01:59 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] QUESTIONAMENTO edital 49/2022 UASG 70011 TRE AL {01}

 
 

From: Prisma Turismo <prismaturismo1@gmail.com>
 To: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 5 Jul 2022 10:35:31 -0300
 Subject: [slc] QUESTIONAMENTO edital 49/2022 UASG 70011 TRE AL {01}

  
Bom dia senhores
Lendo o edital 49/2022 UASG 70011 fiquei com uma dúvida 
O ítem 1.3.1.1 diz que podem ser utilizados tanto veículos da espécie passageiros e misto:
Da espécie passageiros, da categoria automóvel e/ou ii) Da espécie misto,
categorias caminhonete ou utilitário, conforme classificação, nos termos do art. 96 do

 Código de Trânsito Brasileiro – CTB;
 
Quando saberemos quando utilizar cada um dos veículos? Ou podemos utilizar os veículos em todos os ítens?
Aguardo informação 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de julho de 2022.
Prezados servidores,
 
A empresa Prisma Turismo, solicita os esclarecimentos

contidos no evento 1099423.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 05/07/2022, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1099424 e o código CRC 297BE174.

0006479-70.2021.6.02.8000 1099424v1
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 05/07/2022 02:00 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] QUESTIONAMENTO edital 49/2022 UASG 70011 {01}

 
 

From: Prisma Turismo <prismaturismo1@gmail.com>
 To: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 5 Jul 2022 11:06:17 -0300
 Subject: [slc] QUESTIONAMENTO edital 49/2022 UASG 70011 {01}

  
Bom dia senhores
Lendo o edital 49/2022 UASG 70011 fiquei com uma dúvida 
 
O combustível dos carros será por conta do órgão? Digo, pegarão os carros com o tanque cheio e devolverão com o
tanque cheio? 
 
Aguardo informação 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de julho de 2022.
Prezados servidores,
 
A empresa Prisma Turismo, solicita os esclarecimentos

contidos no evento 1099427.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 05/07/2022, às 14:31, 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
1099428 e o código CRC E766C880.

0006479-70.2021.6.02.8000 1099428v1
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Esclarecimento 06/07/2022 14:38:48
 
PERGUNTA: From: Prisma Turismo To: "sandraalexandre" Date: Tue, 5 Jul 2022 10:35:31 -0300 Subject: [slc]
QUESTIONAMENTO edital 49/2022 UASG 70011 TRE AL {01} Bom dia senhores Lendo o edital 49/2022 UASG 70011 fiquei
com uma dúvida O ítem 1.3.1.1 diz que podem ser utilizados tanto veículos da espécie passageiros e misto: Da espécie
passageiros, da categoria automóvel e/ou ii) Da espécie misto, categorias caminhonete ou utilitário, conforme classificação,
nos termos do art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB; Quando saberemos quando utilizar cada um dos veículos? Ou
podemos utilizar os veículos em todos os ítens? Aguardo informação

 
Fechar
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Resposta 06/07/2022 14:38:48
 
RESPOSTA, VER EDITAL ITEM 2 ANEXO I-A DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO/ TERMO DE REFERÊNCIA,
CONTENDO AS ETAPAS, HORÁRIO, PERÍODO E ITEM 2.1.2 CONTENDO A QUANTIDADE DE VEÍCULOS PARA CADA
MUNICÍPIO NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNOS, ESTE ÚLTIMO SE OCORRER. DE ACORDO COM OS RESPONSÁVEIS PELA
ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

 
Fechar
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Esclarecimento 06/07/2022 14:38:20
 
PERGUNTA : Licitante pede esclarecimento: “ Prisma Turismo To: "sandraalexandre" Date: Tue, 5 Jul 2022 11:06:17 -0300
Subject: [slc] QUESTIONAMENTO edital 49/2022 UASG 70011 {01} Bom dia senhores Lendo o edital 49/2022 UASG 70011
fiquei com uma dúvida O combustível dos carros será por conta do órgão? Digo, pegarão os carros com o tanque cheio e
devolverão com o tanque cheio?

 
Fechar
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Resposta 06/07/2022 14:38:20
 
RESPOSTA JÁ PUBLICADA EM ESCLARECIMENTO ANTERIOR, PELA UNIDADE REQUISITANTE, SEGUE: “NO VALOR DA DIÁRIA
DE CADA VEÍCULO ESTÁ INCLUSO O CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.De acordo com o preço estimado pela
Administração para pagamento de cada diária (observadas as quantidades de horas para cada diária - 6h, 9h e 12h,
conforme o caso) estão incluídos no preço (da diária) o veículo colocado à disposição do TRE/AL, despesas relativas
à manutenção preventiva e/ou corretiva do veículo, o condutor do veículo, os tributos incidentes e o todo o consumo de
combustível necessário e suficiente para cumprimento das obrigações contratuais.A título de informação, registramos que
constam dos autos do Processo Administrativo SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 a estimativa/média em quilômetros para
execução das etapas do contrato que as partes deverão assinar com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas:a) ETAPAS 1 e
5: 150km (cento e cinquenta quilômetros), por diária, para cada veículo colocado à disposição do TRE/AL nestas etapas;
e,b) ETAPAS 0, 2, 3, 4, 6, 7 e 8: 90km (noventa quilômetros), por diária, para cada veículo colocado à disposição do TRE/AL
nestas etapas.”

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

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2022.
Srª Chefe SLC
Anexo aos presente autos a publicação de

requerimento e suas respectivas respostas aos PEDIDOS DE
ESCLARECIMENTOS PE 49/2022, conforme eventos:

PEDIDO 01, evento sei nº 1100443, resposta pedido
01, evento nº 1100444.

PEDIDO 02, evento sei nº 1100446, resposta pedido
02, evento nº 1100449.

 
Atenciosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 06/07/2022, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1100450 e o código CRC DC7DA21F.
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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 julho de 2022.

À PREG,

Para continuidade do certame licitatório, após publicação no Portal da Transparência,
dos pedidos de esclarecimento II e III ao PE 49/2022 e suas respectivas respostas.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 06/07/2022, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1100603 e o código CRC E874AEA9.

0006479-70.2021.6.02.8000 1100603v1
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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
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA 

 

ATESTO

 
Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa J L M DE ALMEIDA, inscrita no

CNPJ sob o N° 86.960.721/0001-69, estabelecida na Av. Centenário, 1712 – Sala A – Aeroporto, CEP
64.0003-700, Teresina/PI, executou para este órgão os serviços abaixo descritos:

 

a) EMITENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
b) CONTRATO: 34/2020.
c) NOTA DE EMPENHO: 2020NE000665.
d) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços de transporte (distribuição e

recolhimento) de urnas eletrônicas, malotes, cabinas de votação e baterias destinados às seções eleitorais e
mesas de justificativas, por ocasião das eleições municipais de 2020.

e)VALOR DOS SERVIÇOS (VALOR GLOBAL): R$ 462.400,00 (quatrocentos e
sessenta e dois mil e quatrocentos reais).

f) ZONAS ELEITORAIS:
 

Lote Designação Zonas Eleitorais Quantidade de
Seções

7 Região de Itapecuru-Mirim 16ª, 20ª, 27ª, 41ª, 109ª
 

842

8 Região de Pedreiras 9ª, 61ª, 67ª, 74ª, 102ª 888

9 Região de Bacabal 13ª, 35ª, 49ª, 66ª, 87ª 947

11 Região de Açailandia 70ª, 71ª, 95ª, 98ª, 104ª 1.044

 

                Atesto, ainda, que a empresa teve desempenho satisfatório, portanto não temos fato que a
desabone.
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São Luís, 20 de abril de 2022.

 

 

Edson Luis Santana de Macedo

Gestor do Contrato

Matrícula: 3099766

Documento assinado eletronicamente por EDSON LUIS SANTANA DE MACEDO, Chefe de Seção, em
20/04/2022, às 14:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar informando o código
verificador 1602614 e o código CRC 2E0D48F9.

0008752-60.2020.6.27.8000 1602614v2

Proposta E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA/CONVENÇÃO COLETIVA (1101957)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1023



20/04/2022 14:04 SEI/TRE-MA - 1602614 - Atesto

https://sei.tre-ma.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1765428&infra_sist… 1/2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AV. SENADOR VITORINO FREIRE - Bairro AREINHA - CEP 65010917 - São Luís - MA 

 

ATESTO

 
Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa J L M DE ALMEIDA, inscrita no

CNPJ sob o N° 86.960.721/0001-69, estabelecida na Av. Centenário, 1712 – Sala A – Aeroporto, CEP
64.0003-700, Teresina/PI, executou para este órgão os serviços abaixo descritos:

 

a) EMITENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
b) CONTRATO: 34/2020.
c) NOTA DE EMPENHO: 2020NE000665.
d) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: Serviços de transporte (distribuição e

recolhimento) de urnas eletrônicas, malotes, cabinas de votação e baterias destinados às seções eleitorais e
mesas de justificativas, por ocasião das eleições municipais de 2020.

e)VALOR DOS SERVIÇOS (VALOR GLOBAL): R$ 462.400,00 (quatrocentos e
sessenta e dois mil e quatrocentos reais).

f) ZONAS ELEITORAIS:
 

Lote Designação Zonas Eleitorais Quantidade de
Seções

7 Região de Itapecuru-Mirim 16ª, 20ª, 27ª, 41ª, 109ª
 

842

8 Região de Pedreiras 9ª, 61ª, 67ª, 74ª, 102ª 888

9 Região de Bacabal 13ª, 35ª, 49ª, 66ª, 87ª 947

11 Região de Açailandia 70ª, 71ª, 95ª, 98ª, 104ª 1.044

 

                Atesto, ainda, que a empresa teve desempenho satisfatório, portanto não temos fato que a
desabone.
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São Luís, 20 de abril de 2022.

 

 

Edson Luis Santana de Macedo

Gestor do Contrato

Matrícula: 3099766

Documento assinado eletronicamente por EDSON LUIS SANTANA DE MACEDO, Chefe de Seção, em
20/04/2022, às 14:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ma.jus.br/autenticar informando o código
verificador 1602614 e o código CRC 2E0D48F9.

0008752-60.2020.6.27.8000 1602614v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Atesto Nº 17 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COAAD

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 
     Atestamos, para os devidos fins, que a empresa J. L. M DE ALMEIDA,

inscrita no Cadastro Nacionalidade Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº
86.960.721/0001-69, estabelecida na Av. Centenário, nº 1712, Sala A, Aeroporto, telefone (86)
3214-3127 /9981-3948-3215-1153, e-mail: 4x4@4x4rentacar.com.br, desempenhou
satisfatoriamente a prestação dos serviços de transporte de Urnas Eletrônicas, cabinas de
votação e policial, dos Cartórios Eleitorais, Postos de Atendimentos e depósitos de Urnas
Eletrônicas para os locais de votação (Seções Eleitorais), bem como o recolhimento ao
término dos trabalhos, para as Eleições Municipais 2020, em conformidade com as disposições
do Contrato TRE-PI nº 53/2020, evento (1063265), cujo extrato foi publicado no DOU nº 184,
de 24/09/2020, Seção 3, pag.107 e demais orientações contidas no processo SEI nº 0010172-
52.2020.6.18.8000.   

 Ressaltamos que não houve qualquer manifestação, por parte da Fiscalização do
pacto mencionado, dando conta de irregularidades na execução que desabonasse, sob qualquer
aspecto, a supracitada empresa.

 

TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS:

ITEM ZONAS TOTAL URNAS

1 1º ZE - TERESINA 302

2 2º ZE - TERESINA 349

5 5º ZE - OEIRAS 165

6 94º ZE - OEIRAS 87

10 8º ZE - AMARANTE 72

14 10º ZE - PICOS 234
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15 28º ZE - PICOS 153

16 62º ZE - PICOS 147

19 13º ZE - SÃO
RAIMUNDO NONATO 85

21 14º ZE- URUÇUI 92

27 19º ZE - JAICOS 128

28 20º ZE - SÃO JOÃO DO
PIAUÍ 84

33 25º ZE - JERUMENHA 29

36 29º ZE - PIO IX 69

37 30º ZE - SÃO PEDRO DO
PIAUÍ 73

44 36º ZE - CANTO DO
BURITI 110

45 37º ZE - SIMPLÍCIO
MENDES 74

46 90º ZE - SIMPLÍCIO
MENDES 44

47 38º ZE - PAULISTANA 141

49 40º ZE - FRONTEIRAS 91

52 43º ZE -
REGENERAÇÃO 59
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53 44º ZE - RIBEIRO
GONÇALVES

59

54 45º ZE - BATALHA 83

56 48º ZE - ELESBÃO
VELOSO 112

58 52º ZE - ÁGUA BRANCA 95

TOTAL DE URNAS 2.937

 

Atestamos, também, a entrega e recolhimento de urnas eletrônicas para as
Eleições Municipais de 2020, em conformidade com as disposições do Contrato TRE-PI nº
82/2020, evento (1098726), cujo extrato foi publicado no DOU nº 207, de 05/11/2020, Seção 3,
pág. 113 e demais orientações contidas no  SEI nº 0020855-51.2020.6.18.8000.

Ressaltamos que não houve qualquer manifestação, por parte da Fiscalização do
pacto mencionado, dando conta de irregularidades na execução que desabonasse, sob qualquer
aspecto, a supracitada empresa.

 

TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS:

ITEM ZONA TOTAL
URNAS

1 35º ZE - GILBUÉS 103

2 59º ZE - CRISTINO
CASTRO 57

3 77º ZE - FLORIANO 46

TOTAL DE URNAS 206

 
 
Teresina-PI, 10 de maio de 2022.
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Marconio Galvão Lopes
Coordenador de Apoio Administrativo – COAAD/TRE-PI

Em 10 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Marconio Galvao Lopes, Coordenador, em 10/05/2022, às 10:29,
conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1522771 e o código
CRC 64E8631B.

0009097-07.2022.6.18.8000 1522771v2
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Balanço Patrimonial Folha: 1

Empresa: J L M DE ALMEIDA EPP - CNPJ: 86.960.721/0001-69 Fortes Contábil
Endereço: AV CENTENARIO , Complemento: , N.º: 1712, 
Bairro: AEROPORTO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64003700, Telefone: (86) 32143127
NIRE: 22100550728 - Data: 29/03/1994

Conta 31/12/2021Descrição

1 6.233.519,85 D*** Ativo ***

11 3.635.702,29 D   Ativo Circulante

111 9.605,02 D      Disponível

11101 6.385,98 D         Caixa Geral

11101.0001 6.385,98 D            Caixa

11102 3.219,04 D         Bancos Conta Movimento

11102.0004 3.219,04 D            Banco do Brasil S/A

113 3.513.608,37 D      Clientes

11301 3.513.608,37 D         Duplicatas a Receber

11301.0001 3.513.608,37 D            Dupl. Receber de Clientes

114 112.488,90 D      Outros Créditos

11409 112.488,90 D         Impostos a Recuperar

11409.0010 112.488,90 D            ISS Retido na Fonte

13 2.597.817,56 D   Ativo Permanente

133 2.597.817,56 D      Imobilizado

13301 2.839.562,28 D         Bens Em Operação

13301.0005 110.298,54 D            Móveis e Utensílios

13301.0007 2.729.263,74 D            Veículos

13302 241.744,72 C         Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada

13302.0003 21.345,49 C            Máquinas, Aparelhos e Equipamentos

13302.0004 21.697,40 C            Móveis e Utensílios

13302.0006 198.701,83 C            Veículos

2 6.233.519,85 C*** Passivo ***

21 627.197,76 C   Passivo Circulante

213 10.866,83 C      Obrigações Fiscais e Trabalhistas

21301 9.294,68 C         Impostos e Contribuições

21301.0010 9.294,68 C            Simples a Recolher

21302 1.572,15 C         Obrigações Trabalhistas

21302.0001 662,46 C            INSS a Recolher

21302.0002 909,69 C            FGTS a Recolher

217 616.330,93 C      Empréstimos e Financiamentos

21701 616.330,93 C         Financiamentos a Curto Prazo

21701.0001 423.480,81 C            Banco do Brasil

21701.0002 192.850,12 C            Caixa Econômica Federal-CEF

22 1.002.451,66 C   Passivo Exigível a Longo Prazo

222 1.002.451,66 C      Parcelamentos da Receita

22201 41.646,41 C         Parcelamentos Simples Nacional

22202 960.805,25 C         Parcelamento PERT-SN

24 4.603.870,43 C   Patrimônio Liquido

Data de Encerramento:  31/12/2021 
Valor de Ativo e Passivo: R$ 6.233.519,85 (Seis Milhões Duzentos e Trinta e Três Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das  Folhas 85 a 87 do Livro Diário nº 18 registrado na JUCEPI sob o nº 12205190550 em 27/04/2022;
- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
- A empresa não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Jose Lael Marques de Almeida
Empresário

RG:933.823 SSP-PI
CPF:386.942.553-91

Maria de Nasaré Alves dos Reis
Contadora

CRC-PI: 009160-O/8
RG: 2.443.352 SSP-PI
CPF: 010.704.673-32

Continua...
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Balanço Patrimonial Folha: 2

Empresa: J L M DE ALMEIDA EPP - CNPJ: 86.960.721/0001-69 Fortes Contábil
Endereço: AV CENTENARIO , Complemento: , N.º: 1712, 
Bairro: AEROPORTO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64003700, Telefone: (86) 32143127
NIRE: 22100550728 - Data: 29/03/1994

Conta 31/12/2021Descrição

241 1.200.000,00 C      Capital Integralizado

24101 1.200.000,00 C         Capital Subscrito

24101.0001 1.200.000,00 C            Capital Subscrito

243 3.403.870,43 C      Lucros ou Prejuizos Acumulados

24301 3.403.870,43 C         Lucros ou Prejuizos Acumulados

24301.0001 3.371.866,63 C            Lucros Acumulados

24301.0002 32.003,80 C            Lucro do Exercício

Data de Encerramento:  31/12/2021 
Valor de Ativo e Passivo: R$ 6.233.519,85 (Seis Milhões Duzentos e Trinta e Três Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Oitenta e Cinco Centavos) .

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das  Folhas 85 a 87 do Livro Diário nº 18 registrado na JUCEPI sob o nº 12205190550 em 27/04/2022;
- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
- A empresa não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Jose Lael Marques de Almeida
Empresário

RG:933.823 SSP-PI
CPF:386.942.553-91

Maria de Nasaré Alves dos Reis
Contadora

CRC-PI: 009160-O/8
RG: 2.443.352 SSP-PI
CPF: 010.704.673-32

Fim
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Demonstração do Resultado do Exercício Folha: 3

Empresa: J L M DE ALMEIDA EPP - CNPJ: 86.960.721/0001-69 Fortes Contábil
NIRE: 22100550728 - Data: 29/03/1994
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AV CENTENARIO , Complemento: , N.º: 1712, 
Bairro: AEROPORTO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64003700, Telefone: (86) 32143127

Conta Descrição
01/01/2021

 
31/12/2021

a

010(+) Receita Bruta Operacional  470.907,46 

010.01    Faturamento Prod. Merc. e Serviços  470.907,46 

010.01.03       Vendas de Serviços  470.907,46 

         Vendas de Serviços41105   470.907,46

            Vendas à Vista41105.0001   470.907,46

020(-) Deduções da Receita  28.148,50 

020.01    Impostos Faturados  28.148,50 

020.01.05       Simples  28.148,50 

            (-)Simples a Recolher41104.0004   28.148,50

030(=) Receita Líquida  442.758,96 

040(-) Custo Mercadorias/Serviços Vendidos  83.030,84 

040.03    Custo dos Serviços Prestados  83.030,84 

            Devolução de Compras32101.0006   930,79

            Combustíveis33101.0004   83.961,63

060(=) Lucro Bruto  359.728,12 

070(-) Despesas Operacionais  822.765,98 

070.02    Despesas Administrativas  822.040,98 

         Despesas Administrativas34201   822.040,98

            Ordenados, Salários e Gratificações34201.0001   100.217,81

            Férias34201.0002   11.717,68

            Décimo Terceiro Salário34201.0003   5.220,00

            FGTS34201.0005   8.447,84

            Resc. de Contrato de Trabalho34201.0006   17.726,44

            Energia Elétrica- Equatorial34201.0013   12.554,18

            Telefone e Internet34201.0015   6.132,34

            Serviços Contábeis34201.0020   13.200,00

            Materiais Auxiliares e de Consumo34201.0025   595.155,07

            Impostos, Licenças e Taxas34201.0026   48.671,32

            Internet34201.0043   2.998,30

070.03    Despesas Financeiras Líquidas  725,00 

070.03.01       Despesas Financeiras  725,00 

      Despesas Financeiras343   725,00

         Despesas Financeiras34301   725,00

            Depesas Bancárias34301.0007   725,00

110(=) Lucro Operacional (463.037,86)

120(+) Receitas Não Operacionais  495.041,66 

120.01    Receitas Não Operacionais  495.041,66 

   Receitas Não Operacionais42   495.041,66

      Receitas Não Operacionais421   495.041,66

         Receitas Não Operacionais42101   495.041,66

            Venda de Ativo Imobilizado42101.0001   495.000,00

            Despesas Recuperadas42101.0005   41,66

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das  Folhas 85 a 87 do Livro Diário nº 18 registrado na JUCEPI sob o nº 12205190550 em 27/04/2022;
- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
- A empresa não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Jose Lael Marques de Almeida
Empresário

RG:933.823 SSP-PI
CPF:386.942.553-91

Maria de Nasaré Alves dos Reis
Contadora

CRC-PI: 009160-O/8
RG: 2.443.352 SSP-PI
CPF: 010.704.673-32

Continua...
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Demonstração do Resultado do Exercício Folha: 4

Empresa: J L M DE ALMEIDA EPP - CNPJ: 86.960.721/0001-69 Fortes Contábil
NIRE: 22100550728 - Data: 29/03/1994
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AV CENTENARIO , Complemento: , N.º: 1712, 
Bairro: AEROPORTO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64003700, Telefone: (86) 32143127

Conta Descrição
01/01/2021

 
31/12/2021

a

150(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  32.003,80 

180(=) Res. Antes das Participações e Contrib.  32.003,80 

200(=) Resultado Líquido do Exercício  32.003,80 

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das  Folhas 85 a 87 do Livro Diário nº 18 registrado na JUCEPI sob o nº 12205190550 em 27/04/2022;
- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
- A empresa não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Jose Lael Marques de Almeida
Empresário

RG:933.823 SSP-PI
CPF:386.942.553-91

Maria de Nasaré Alves dos Reis
Contadora

CRC-PI: 009160-O/8
RG: 2.443.352 SSP-PI
CPF: 010.704.673-32

Fim
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Análise pelos Índices do Balanço Folha: 5

Empresa: J L M DE ALMEIDA EPP - CNPJ: 86.960.721/0001-69 Fortes Contábil
Mês/Ano: 12/2021
Endereço: AV CENTENARIO , Complemento: , N.º: 1712, 
Bairro: AEROPORTO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64003700, Telefone: (86) 32143127
NIRE: 22100550728 - DATA: 29/03/1994

Código Nome Expressão

Valores Resultado

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, 
melhor.

LC LIQUIDEZ CORRENTE c11/c21

 3.635.702,29 / 627.197,76 5,80

Quanto a empresa possui de Ativo para cada R$ 1,00 de Passivo. Quanto maior, melhor.

LG LIQUIDEZ GERAL (c11+c12)/(c21+c22)

( 3.635.702,29 + 0,00 )/( 627.197,76 + 1.002.451,66 ) 2,23

Quanto a empresa possui de Ativo para cada R$ 1,00 de Passivo. Quanto maior, melhor.

SG SOLVÊNCIA GERAL c1/(c21+c22)

 6.233.519,85 /( 627.197,76 + 1.002.451,66 ) 3,83

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das  Folhas 85 a 87 do Livro Diário nº 18 registrado na JUCEPI sob o nº 12205190550 em 27/04/2022;
- A empresa não possui Conselho Fiscal instalado;
- A empresa não possui Auditoria Independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Jose Lael Marques de Almeida
Empresário

RG:933.823 SSP-PI
CPF:386.942.553-91

Maria de Nasaré Alves dos Reis
Contadora

CRC-PI: 009160-O/8
RG: 2.443.352 SSP-PI
CPF: 010.704.673-32

Fim
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J L M DE ALMEIDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

01070467332

38694255391

Página 6 de 6

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

MARIA DE NASARE ALVES DOS REIS

JOSE LAEL MARQUES DE ALMEIDA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2022 21:38 SOB Nº 20220272794. 
PROTOCOLO: 220272794 DE 02/05/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205568765. CNPJ DA SEDE: 86960721000169. 
NIRE: 22100550728. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2022. 
J L M DE ALMEIDA - EPP

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.piauidigital.pi.gov.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2022.
Srs. Servidores, 
Att. JOSÉ CARLOS DE SOUZA
Att. CARLOS ANTONIO VIEIRA COSTA
CHEFE DA SEÇÃO SPPAC
 
Reporto-me no presente para solicitar a análise de

proposta, documentação técnica e balanço patrimonial nos
limites das competências dee V.Sªs. 

Eventos: PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO
TÉCNICA: 1101957

               BALANÇO PATRIMONIAL: 1101963
Sessão do Pregão reagenda para o dia 11/07/2022

às 15h.
 
Agradeço antecipadamente. 
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 08/07/2022, às 10:04, 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
1101966 e o código CRC 553300D6.

0006479-70.2021.6.02.8000 1101966v1
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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 julho de 2022.
AO SR PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO,
 
Em atendimento ao que requestado por Vossa

Senhoria no evento 1101966, promovemos a análise do
balanço patrimonial e índices exigíveis no item 9.10.4 do
edital do pregão eletrônico nº  49/2022 (1091404), in verbis:

 
9.10.4. Qualificação econômico-financeira:
a) Apresentação de capital social de, no mínimo, 10%
do valor exigido para a contratação.
b) Apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei,
quecomprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a suasubstituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais, quando encerrado a mais de 3 (três)
meses da data deapresentação da proposta que
tenha minimamente valor igual ao da contratação, e
a ser verificado pela unidade contábil deste Regional
para fins de validação, balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao último
exercício social, comprovando índices de Liquidez
Geral -LG,Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral –
SG igual ou superior a 1 (um).
 

Quanto à exigência constante da letra "a" do item em
destaque, extraímos do balanço patrimonial o valor de R$
1.200,000,00, que representa 59,13% do valor exigido para a
contratação (1.200.000,00/709.588,51), atendendo-se, assim, as
exigência do certame em voga.

 
Quanto à exigência constante da letra "b", e uma vez que

o balanço patrimonial da empresa apresenta-se de acordo com a Lei,
com registro na Junta Comercial, referindo-se ao último exerício
exigívei (2021) e assinado pelo sócio gerente e profissional habilitado
(contador, CRC-PI 009160-0/8), tal peça contábil presta-se a análise
requerida, tudo conforme autenticidade verificada no site da junta
Comercial do Estado do Piaui: 
https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-
contrato-
eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMjA1MDMwOTAwMDlfQmFsYW5jb19QSUUyMjAwMzA0MzYwLnBkZg==/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIE2200304360.

 
Da análise dos índicadores, extraídos de suas peças

contábeis constantes do evento 1101963, temos que os índices
apresentados, nos respectivos valores de 5,80; 2,23 e 3,83,
respectivamente para liquidez corrente, liquidez geral e solvência
geral, atendem aos ditames do certame editalício.

 
Assim, encaminhamos os autos a Vossa Senhoria, para

deliberações e demais providências ao seu encargo.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 11/07/2022, 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
1103008 e o código CRC AEA4B6DB.

0006479-70.2021.6.02.8000 1103008v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4480 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/AGC

 
Ao Senhor Pregoeiro, condutor do Pregão Eletrônico

TRE/AL Nº 49/2022.
 
Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho de Vossa Senhoria exarado

nestes autos (v. doc. 1101966), vimos informar o seguinte:
 
 I - PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA

LICITANTE:
 
1.1. Analisando a proposta da empresa, verificamos que

foi apresentado um valor global para os 2 (dois) turnos de votação no
montante de R$ 505.610,10 (quinhentos e cinco mil, seiscentos e dez
reais e dez centavos), assim distribuídos:

a) R$ 252.804,30 (duzentos e cinquenta e dois mil,
oitocentos e quatro reais e trinta centavos), incluindo a parcela
estimativa, para o primeiro turno de votação; e,

b) R$ 252.805,80 (duzentos e cinquenta e dois mil,
oitocentos e cinco reais e oitenta centavos), incluindo a parcela
estimativa, para o segundo turno de votação, se houver.

 
1.2. Das observações:
a) Observamos, inicialmente, que os valores da hora e da

diária relativas ao primeiro e ao segundo turnos são diferentes.
Quanto ao primeiro turno foi registrado o valor unitário da hora em
R$ 40,51 (quarenta reais e cinquenta centavos) e da diária R$ 465,00
(quatrocentos e sessenta e cinco reais; quanto ao segundo, R$ 41,86
(quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) e R$ 488,00 
(quatrocentos e oitenta e oito reais); 
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b) não obstante a quantidade de horas diárias ser
diferente em algumas etapas, por exemplo: etapas 0 (Zero) a 4
(quatro) o número de horas em cada diária será de 9h (nove horas), e
as etapas 5, 6 e 7,  e 8 terem o número de horas diárias de 12h (doze
horas),  6h (seis horas) e 9h (oito horas), respectivamente, a empresa
licitante apresentou o mesmo preço das diárias para todas as etapas,
independentemente do número de horas  (dárias) de cada etapa, ou
seja, R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) para o 1º
turno de votação das Eleições/2022;

c) o preço apresentado para a diária (R$ 465,00 ) é
diferente da quantidade de horas diária x o preço da hora (R$ 40,51).

Exemplificando:
Etapa 0 (zero) a etapa 4 (quatro) a quantidade é 9h (nove

horas) e o valor da hora é de R$ 40,51 (quarenta reais e cinquenta e
um centavos), que corresponderia ao preço da diária em R$ 364,59
(trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), ou
seja, valor diferente daquele registrado pela licitante - R$ 465,00
(quatrocentos e sessenta e cinco reais).

Esse fato se repete nos preços referentes à proposta
de 2º Turno de Votação, se houver.

 
II - DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

(ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA).
 
A empresa licitante trouxe aos autos atestados de

capacidade técnica expedidos por vários órgãos, inclusive dos
Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados do Ceará, Piauí e
Maranhão.

A maioria dos atestados são referentes à prestação de
serviços de transportes de urnas eletrônicas, que diverge do objeto
licitado nestes autos.

Contudo, os atestados expedidos pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Maranhão (fls. 16/17, do documento 1101957)
e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantis (fls. 21/22 do
documento 1101957) parecem  pertinentes e compatíveis com o
objeto do certame licitatório destes autos.

Estas são, Senhor Pregoeiro, as informações que temos a
apresentar a Vossa Senhoria, colocando-nos à disposição para
quaisquer outras (informações) que entender necessárias.

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Assessor de
Gestão de Contratos, em 18/07/2022, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Técnico
Judiciário, em 18/07/2022, às 18:58, 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
1107296 e o código CRC 12FF1D9C.

0006479-70.2021.6.02.8000 1107296v5
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J. L. M DE ALMEIDA 
CNPJ: 86.960.721/0001-69 C.M.C.064.639-3 

AV. CENTENARIO 1712 sala a -Aeroporto 

Fone: (86) 86-2140-0874 /9981-3948-9981,946 
4x4@4x4rentacar.com.br 

 
 
 
 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2022 

objeto a 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), 
 

1º TURNO 

Parcela Fixa 

  Qtde valor 

Etapa Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 36 R$ 51,00 R$ 459,00 
 R$     

16.524,00  

1 9 24 R$ 51,00 R$ 459,00 
 R$     

11.016,00  

2 9 98 R$ 51,00 R$ 459,00 
 R$     

44.982,00  

3 9 43 R$ 51,00 R$ 459,00 
 R$     

19.737,00  

4 9 78 R$ 51,00 R$ 459,00 
 R$     

35.802,00  

5 12 124 R$ 50,00 R$ 600,00 
 R$     

74.400,00  

6 6 71 R$ 50,00 R$ 300,00 
 R$     

21.300,00  

7 6 28 R$ 50,00 R$ 300,00 
 R$       

8.400,00  

8 9 15 R$ 50,55 R$ 454,95 
 R$       

6.824,25  

Total 517  R$                                           238.985,25  

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00% 
R$ 

167.289,68 

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00% R$ 71.695,58 

Parcela Variável 

  Valor unitário Valor total 
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Jornada 

suplementar em horas (qtde estimada) 
230 R$ 68,83 R$ 15.830,90 

Distancia suplementar a ser 

percorrida em km (quantidade estimada) 

  
R$ 0,81 

R$ 

3.726,00 
4.600 

TOTAL - 1º Turno 
R$ 

258.542,15 

      

      

2º TURNO 

Parcela Fixa 

  Qtde Valor 

E

tapa 
Horas Diárias Hora Diária Total 

0 9 21 R$ 51,00 R$ 459,00 
 R$       

9.639,00  

1 9 14 R$ 51,00 R$ 459,00 
 R$       

6.426,00  

2 9 98 R$ 51,00 R$ 459,00 
 R$     

44.982,00  

3 9 43 R$ 51,00 R$ 459,00 
 R$     

19.737,00  

4 9 78 R$ 51,00 R$ 459,00 
 R$     

35.802,00  

5 12 124 R$ 50,00 R$ 600,00 
 R$     

74.400,00  

6 6 71 R$ 50,00 R$ 300,00 
 R$     

21.300,00  

7 6 28 R$ 50,00 R$ 300,00 
 R$       

8.400,00  

8 9 15 R$ 50,55 R$ 454,95 
 R$       

6.824,25  

Total 492  R$                                           227.510,25  

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00% 
R$ 

159.257,18 

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00% R$ 68.253,08 

Parcela Estiamtiva 

Jornada 

suplementar em horas (qtde estimada) 

      

230 R$ 68,83 R$ 15.830,90 

Distancia suplementar a ser 

percorrida em km (quantidade estimada) 

      

4.600 R$ 0,81 
R$ 

3.726,00 

TOTAL - 2º Turno  
R$ 

247.067,15 

 
 
 
1º turno – R$ 258.542,15 (Duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e quarenta e dois reais e quinze centavos) 

2º turno –   R$ 247.067,15 (Duzentos e quarenta e sete mil sessenta e sete reais e quinze centavos) 
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TOTAL GERAL (considerando o 2º turno se houver              R$ 505.609,30 (quinhentos e cinco mil 

seiscentos e nove reais e trinta centavos) 

 
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias  
Prazo de validade dos preços registrados: 12 (doze) meses 
Nos preços propostos acima estão incluídos todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes 
sobre o objeto deste Pregão. 
Declaramos  estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no 
Edital e seus Anexos. 
Declaramos que disponibilizaremos estrutura operacional(pessoal, material, meio de trasporte, etc), adequada ao perfeito 
cumprimento do objeto da licitação. 
Declaramos com Compromisso e  Assumidos que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é 
superior ao Patrimônio Líquido da licitante. 

Declaramos de que possuímos ou nomearemos formalmente 01 (um) preposto para atuar permanentemente, com 
infraestrutura própria de comunicação (telefone móvel e e-mail) e autonomia gerencial, (1º e 2º turno, se houver), à exceção da 
véspera e do dia da eleição, quando deverá estar presente durante toda a execução da prestação dos serviços 

Declaramos de que em cumprimento ao artigo 3° da Resolução CNJ n° 07/2005, que não possuímos 
em nosso quadro de funcionários e que não contratará empregados que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 
de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este 
Tribunal. 

Represente legal: Jose Lael Marques de Almeida CPF: 386.942.553-91 
BANCO DO BRASIL AG 3178-X  CONTA 9.204-5 

TERESINA 01/06/2022 
 

_______________________________ 
J.L.M de Almeida 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2022.
Srs. Servidores, 
Att. JOSÉ CARLOS DE SOUZA
Att. CARLOS ANTONIO VIEIRA COSTA
 
 
Considerando os apontamentos dos Srs. evento sei

nº 1107296, o licitante primeiro   classificado encaminhou
proposta ajustada, razão pela qual solicitamos a análise
da conformidade técnica, evento sei nº 1108138.

 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 19/07/2022, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1108140 e o código CRC 2C92F6CF.

0006479-70.2021.6.02.8000 1108140v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2022.
R.H.
Ao Sr. Pregoeiro condutor do certame.
Inicialmente, registramos que não vislumbramos

eventual aspecto técnico da proposta para conhecimento e
análise desta unidade.

Por outro lado, de plano, enxergamos que há
variação de preços unitários das horas que conformam as
etapas de execução do futuro contrato, tanto no primeiro
turno quanto no segundo turno de votação, se houver.

São estas as informações que temos a apresentar,
colocando-nos à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer
outras que entender necessárias.

Atenciosamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Assessor de
Gestão de Contratos, em 19/07/2022, às 18:55, 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
1108186 e o código CRC F4504990.

0006479-70.2021.6.02.8000 1108186v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2022.
Srs. Gestores, 
 

Considerando o evento sei  nº 1108554, questiono se a
proposta ora em análise atende as exigências contidas no
Termo de Referência, este elaborado pelos Srs.

Agradeço e aguardo
PREGOEIRO OFICIAL TRE-AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 20/07/2022, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1108554 e o código CRC 921348B2.

0006479-70.2021.6.02.8000 1108554v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2022.
Ao Pregoeiro do Pregão Eletrônico TRE/AL Nº

49/2022.
Senhor Pregoeiro,
Em atenção ao Despacho PREG 1108554,

informamaos que a proposta apresentada pela empresa J. L.
M. DE ALMEIDA, CNPJ 86.960.721/0001-69 (v.
doc. 1108138), está em conformidade (formal) com os Anexos
II-A e II-B, do Edital do Pregão Eletrônico acima citado (v. fls.
44/45, do doc. 1091404).

À consideração de Vossa Senhoria.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Assessor de
Gestão de Contratos, em 20/07/2022, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Técnico
Judiciário, em 20/07/2022, 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
1108614 e o código CRC C1C0C5ED.

0006479-70.2021.6.02.8000 1108614v1
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20/07/2022 16:20 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Acessibilidade.asp?prgCod=1053740&prpCod=15503409 1/1

  

 

 
 

Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 49/2022 UASG 70011

J L M DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ nº 86.960.721/0001-69, declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa,
atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Teresina, 27 de Junho de 2022.

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_TrabForcado.asp?prgCod=1053740&prpCod=15503409 1/1

  

 

 
 

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 49/2022 UASG 70011

J L M DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ nº 86.960.721/0001-69, declara que não possui em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da
Constituição Federal.

Teresina, 27 de Junho de 2022.

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Menor.asp?prgCod=1053740&prpCod=15503409&codUasg=70011&nomUasg=TRIBUN… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 49/2022 UASG 70011

J L M DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ nº 86.960.721/0001-69, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a
partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Teresina, 27 de Junho de 2022.

 

Fechar
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20/07/2022 16:21 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Cota_Aprendizagem.asp?prgCod=1053740&prpCod=15503409 1/1

  

 

 
 

Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 49/2022 UASG 70011

J L M DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ nº 86.960.721/0001-69, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de
aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Teresina, 27 de Junho de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 49/2022 UASG 70011

J L M DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ nº 86.960.721/0001-69, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de
aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Teresina, 27 de Junho de 2022.

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Ciencia_Edital.asp?prgCod=1053740&prpCod=15503409&codUasg=70011&nomUasg=… 1/1

  

 

 
 

DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 49/2022 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 49/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 86.960.721/0001-69 - J L M DE ALMEIDA

Teresina, 27 de Junho de 2022.

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/DeclaracaoME.asp?prpCod=15503409 1/1

  

 

 
 

DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 49/2022 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 86.960.721/0001-69 - J L M DE ALMEIDA 

27 de Junho de 2022.

 

Voltar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 49/2022 UASG 70011

J L M DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ nº 86.960.721/0001-69, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de
aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Teresina, 27 de Junho de 2022.

 

Fechar
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: J L M DE ALMEIDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 86.960.721/0001-69

Certidão nº: 23047496/2022

Expedição: 20/07/2022, às 17:25:43

Validade: 16/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que J L M DE ALMEIDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no

CNPJ sob o nº 86.960.721/0001-69, NÃO CONSTA como inadimplente no

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 20/07/2022 16:17:41 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: J L M DE ALMEIDA 

CNPJ: 86.960.721/0001-69 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2529353

OBSERVAÇÕES:

Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado do Piauí;

Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de
exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive
quanto à autenticidade da própria certidão;

Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

•

•

•

•

•

Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA,
INSOLVÊNCIA CIVIL,  RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL;

            O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de
distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI,
Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU),
ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA,
RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder
Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:J L M DE ALMEIDA
CNPJ: 86960721000169,    REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LAEL MARQUES DE ALMEIDA
ENDEREÇO: AV CENTENARIO NÚMERO 1712 COMPLEMENTO CEP 64.003-700
BAIRRO: AEROPORTO,   MUNICÍPIO: TERESINA - PI

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Junho de 2022 às 10 h 23 min

FOLHA 1  de  1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão
Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2529353. Código verificador:
F518F.1090B.1E484.675F8
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 86.960.721/0001-69 DUNS®: 914093559
Razão Social: J L M DE ALMEIDA
Nome Fantasia: 4X4 RENT A CAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/05/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 02/11/2022
FGTS 06/08/2022
Trabalhista Validade: 02/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/08/2022
Receita Municipal Validade: 02/10/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2023Validade:

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

Emitido em: 20/07/2022 16:13 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 86.960.721/0001-69
Razão Social: J L M DE ALMEIDA

Atividade Econômica Principal:

7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

Endereço:

AVENIDA CENTENARIO, 1712 - AEROPORTO - Teresina / Piauí

Emitido em: 20/07/2022 16:14 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 86.960.721/0001-69 DUNS®: 914093559
Razão Social: J L M DE ALMEIDA
Nome Fantasia: 4X4 RENT A CAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/05/2023

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R$ 1.200.000,00 Data de Abertura da Empresa: 25/03/1994
CNAE Primário: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

CNAE Secundário 1: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 2: 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE
CNAE Secundário 3: 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS,
CNAE Secundário 4: 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 5: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 6: 5223-1/00 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
CNAE Secundário 7: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

Dados para Contato
CEP: 64.003-700
Endereço: AVENIDA CENTENARIO, 1712 - AEROPORTO
Município / UF: Teresina / Piauí
Telefone: (86) 32143127 Telefone: (86) 99813948
E-mail: 4x4@4x4rentacar.com.br

Dados do Responsável Legal
386.942.553-91CPF:

Nome: JOSE LAEL MARQUES DE ALMEIDA

Emitido em: 20/07/2022 16:15 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
386.942.553-91CPF:

Nome: JOSE LAEL MARQUES DE ALMEIDA
E-mail: 4x4@4x4rentacar.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços
23191 - Prestação de Serviço de Transporte Para Servidor - Diária de2ª a 6ª-feira

Emitido em: 20/07/2022 16:15 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

22
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Pregão Eletrônico

70011 .492022 .16103 .4603 .7194271986

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00049/2022

Às 15:00 horas do dia 07 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
0006479-70.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00049/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado.
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, conforme
especificações e condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento
às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades
Descrição Complementar: 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.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: OUTRAS UNIDADES
Valor Máximo Aceitável: R$ 709.588,5100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: J L M DE ALMEIDA, pelo melhor lance de R$ 505.611,7000 e com valor negociado a R$ 505.609,3000
.

Histórico
Item: 1 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
11.735.329/0001-17 I9 SOLUTIONS -

SOLUCOES
COMERCIAIS E
GESTAO DE
TRANSPORTE
LTDA

Sim Sim 1 R$ 674.483,5300 R$ 674.483,5300 07/07/2022
11:59:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXOS
I e I-A do edital. 674.483,53 
Porte da empresa: ME/EPP

26.196.404/0001-96 ALAGOANA
DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS
E SANEANTES
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 708.361,3000 R$ 708.361,3000 07/07/2022
10:02:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O presente Pregão tem por objeto a 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 deste edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

38.074.576/0001-76 EXPRESSO
SOLUCAO

Sim Sim 1 R$ 709.588,5100 R$ 709.588,5100 27/06/2022
16:10:45
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TRANSPORTES E
TURISMO LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. 
Porte da empresa: ME/EPP

86.960.721/0001-69 J L M DE
ALMEIDA

Sim Sim 1 R$ 709.588,5100 R$ 709.588,5100 27/06/2022
16:58:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. 
Porte da empresa: ME/EPP

04.183.755/0001-20 PRISMA
TURISMO E
EVENTOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 709.588,5100 R$ 709.588,5100 05/07/2022
13:22:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 709.588,5100 86.960.721/0001-69 07/07/2022 15:00:00:623
R$ 709.588,5100 04.183.755/0001-20 07/07/2022 15:00:00:623
R$ 709.588,5100 38.074.576/0001-76 07/07/2022 15:00:00:623
R$ 708.361,3000 26.196.404/0001-96 07/07/2022 15:00:00:623
R$ 674.483,5300 11.735.329/0001-17 07/07/2022 15:00:00:623
R$ 708.000,0000 86.960.721/0001-69 07/07/2022 15:06:50:633
R$ 700.000,0000 26.196.404/0001-96 07/07/2022 15:09:34:680
R$ 700.000,0000 04.183.755/0001-20 07/07/2022 15:10:09:733
R$ 699.000,0000 86.960.721/0001-69 07/07/2022 15:12:35:333
R$ 677.000,0000 04.183.755/0001-20 07/07/2022 15:12:49:897
R$ 690.000,0000 26.196.404/0001-96 07/07/2022 15:13:34:330
R$ 677.000,0000 86.960.721/0001-69 07/07/2022 15:14:28:237
R$ 670.000,0000 26.196.404/0001-96 07/07/2022 15:15:06:610
R$ 671.000,0000 86.960.721/0001-69 07/07/2022 15:15:37:380
R$ 669.000,0000 11.735.329/0001-17 07/07/2022 15:16:04:977
R$ 669.500,0000 86.960.721/0001-69 07/07/2022 15:17:06:017
R$ 670.000,0000 04.183.755/0001-20 07/07/2022 15:18:31:237
R$ 668.900,0000 26.196.404/0001-96 07/07/2022 15:19:22:157
R$ 668.000,0000 11.735.329/0001-17 07/07/2022 15:19:39:630
R$ 667.500,0000 86.960.721/0001-69 07/07/2022 15:19:51:270
R$ 667.400,0000 11.735.329/0001-17 07/07/2022 15:20:15:043
R$ 669.000,0000 04.183.755/0001-20 07/07/2022 15:22:54:763
R$ 543.654,6800 38.074.576/0001-76 07/07/2022 15:27:59:897
R$ 550.000,0000 11.735.329/0001-17 07/07/2022 15:28:18:017
R$ 505.611,7000 86.960.721/0001-69 07/07/2022 15:29:06:650
R$ 559.000,0000 26.196.404/0001-96 07/07/2022 15:30:46:637

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

07/07/2022
15:01:40 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 07/07/2022
15:05:01 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

07/07/2022
15:27:17 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

07/07/2022
15:27:17

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 667.400,0000 e
R$ 709.588,5100.
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Encerramento 07/07/2022
15:32:18

Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

07/07/2022
15:32:18 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

07/07/2022
15:40:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor J L M DE ALMEIDA, CNPJ/CPF: 86.960.721/0001-
69.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

07/07/2022
16:40:58

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J L M DE ALMEIDA, CNPJ/CPF:
86.960.721/0001-69.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

19/07/2022
15:14:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor J L M DE ALMEIDA, CNPJ/CPF: 86.960.721/0001-
69.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

19/07/2022
17:05:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J L M DE ALMEIDA, CNPJ/CPF:
86.960.721/0001-69.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

19/07/2022
17:14:30

Convocado para envio de anexo o fornecedor J L M DE ALMEIDA, CNPJ/CPF: 86.960.721/0001-
69.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

19/07/2022
17:54:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J L M DE ALMEIDA, CNPJ/CPF:
86.960.721/0001-69.

Aceite de proposta 20/07/2022
16:08:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: J L M DE ALMEIDA, CNPJ/CPF: 86.960.721/0001-69,
pelo melhor lance de R$ 505.611,7000 e com valor negociado a R$ 505.609,3000. Motivo: valor
ajustado planilhas de custos

Habilitação de
fornecedor

20/07/2022
16:29:32

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J L M DE ALMEIDA - CNPJ/CPF:
86.960.721/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 07/07/2022
15:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura

para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 07/07/2022

15:05:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 07/07/2022

15:05:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 07/07/2022
15:05:45

Srs. (as) Licitantes, boa tarde. Aberta a fase competitiva!

Sistema 07/07/2022
15:27:17

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
667.400,0000 e R$ 709.588,5100 poderá enviar um lance único e fechado até às

15:32:17 do dia 07/07/2022.
Sistema 07/07/2022

15:32:18
O fornecedor da proposta no valor de R$ 669.000,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 07/07/2022

15:32:18
O item 1 está encerrado.

Sistema 07/07/2022
15:32:25

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 07/07/2022
15:33:55

Para J L M DE ALMEIDA - Sr. (a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira classificada no
presente certame, considerando a determinação do Edital e da Legislação do Pregão

Eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta
no valor de R$500.000,00.É possível?

86.960.721/0001-
69

07/07/2022
15:36:15

Boa tarde, SR pregoeiro, estamos no limite dos nossos preços.

Pregoeiro 07/07/2022
15:39:53

Para J L M DE ALMEIDA - Agradeço, o valor do último lance ofertado por V.Sª é compatível
com o estimado pela Administração, razão pela qual convocaremos anexo para
encaminhamento da sua proposta ajustada ao último lance, DEVENDO JUNTAR:

Pregoeiro 07/07/2022
15:40:08

Para J L M DE ALMEIDA - 01- PLANILHA DE CUSTOS, MODELO EDITAL ANEXO VI (OBS.
ITEM 8.2.2 O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada item que
compõe a Planilha de Custos, tendo como critério os valores disponíveis nas planilhas

constantes no Anexo VI), CASO APRESENTE VALORES ACIMA DO ESTIMADO,
RECUSAREMOS SUA PROPOSTA.

Pregoeiro 07/07/2022
15:40:20

Para J L M DE ALMEIDA - 02- APRESENTAR BALANÇO PATRIMONIA, EXIGE O ITEM 9.10.4
“a) Apresentação de capital social de, no mínimo, 10% do valor exigido para a

contratação. b) Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do
último exercício social”

Pregoeiro 07/07/2022
15:40:33

Para J L M DE ALMEIDA - 03- APRESENTAR cópia dos acordos ou convenções coletivas que
regem as categorias profissionais vinculadas à execução do serviço
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Pregoeiro 07/07/2022
15:40:52

Para J L M DE ALMEIDA - Convocaremos anexo, aguardo em duas horas.

Sistema 07/07/2022
15:40:59

Senhor fornecedor J L M DE ALMEIDA, CNPJ/CPF: 86.960.721/0001-69, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

86.960.721/0001-
69

07/07/2022
15:42:51

Sr pregoeiro, já enviamos essa documentação na Habilitação. Ainda sim é necessario
reenviar ?

Pregoeiro 07/07/2022
15:53:28

Para J L M DE ALMEIDA - Sr. (a) Licitante, não é necessário reenviar. Agradeço, aguarde
um instante.

Pregoeiro 07/07/2022
15:54:48

Para J L M DE ALMEIDA - A proposta ajustada ao último lance ofertado e as planilhas de
custos sim.

86.960.721/0001-
69

07/07/2022
15:56:51

Ok, estamos providenciando. de já, obrigado.

Pregoeiro 07/07/2022
15:57:18

Para J L M DE ALMEIDA - 03- APRESENTAR cópia dos acordos ou convenções coletivas que
regem as categorias profissionais vinculadas à execução do serviço

86.960.721/0001-
69

07/07/2022
15:59:08

ok.

Sistema 07/07/2022
16:40:58

Senhor Pregoeiro, o fornecedor J L M DE ALMEIDA, CNPJ/CPF: 86.960.721/0001-69,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 07/07/2022
16:49:18

Para J L M DE ALMEIDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo, vamos
submeter à Unidade Requisitante, a fim de avaliar a conformidade de sua proposta, bem
como, atestados de qualificação técnica, e por último o Balanço Patrimonial, este deverá

ser analisado pela Unidade Contábil. Pelo exposto, suspenderemos a sessão,
retornaremos na próxima segunda feira às 15h dia 11/07

Pregoeiro 07/07/2022
16:50:11

Srs. (as) Licitantes, agradeço pela participação, retornaremos na próxima segunda às
15h. Obrigado e boa tarde.

Pregoeiro 11/07/2022
15:00:41

Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 11/07/2022
15:01:06

Srs(as) Licitantes, peço que aguardem um instante.

Pregoeiro 11/07/2022
15:04:38

Srs.(as) Licitantes, até o presente momento as Unidades responsáveis por avaliar
documentos técnicos não retornaram com os respectivos pronunciamentos, a fim de
subsidiar o pregoeiro na fase de julgamento e aceitação de proposta. Pelo exposto,
suspendermos a sessão. Retornaremos na quarta feira às 15 horas. Peço desculpas,

tenham uma boa tarde.
Pregoeiro 13/07/2022

15:00:54
Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 13/07/2022
15:01:45

Srs.(as) Licitantes, até o presente momento as Unidades responsáveis por avaliar
documentos técnicos não retornaram com os respectivos pronunciamentos, a fim de
subsidiar o pregoeiro na fase de julgamento e aceitação de proposta. Pelo exposto,

suspendermos a sessão. Retornaremos no dia 19/07 às 15 horas. Peço desculpas, tenham
uma boa tarde.

Pregoeiro 19/07/2022
15:02:28

Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 19/07/2022
15:04:46

Para J L M DE ALMEIDA - Sr.(a) Licitante, passaremos a transcrever o pronunciamento da
Unidade responsável pela elaboração do termo de referência, observe as inconsistências
apontadas, ao final solicitaremos à V.Sª a devida correção, caso contrário recusaremos a

sua proposta, segue pronunciamento:
Pregoeiro 19/07/2022

15:05:05
Para J L M DE ALMEIDA - "Ao Senhor Pregoeiro, condutor do Pregão Eletrônico TRE/AL Nº

49/2022.
Pregoeiro 19/07/2022

15:05:20
Para J L M DE ALMEIDA -  Senhor Pregoeiro,  Em atenção ao Despacho de Vossa Senhoria

exarado nestes autos (v. doc. 1101966), vimos informar o seguinte:
Pregoeiro 19/07/2022

15:05:32
Para J L M DE ALMEIDA -  I - PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA LICITANTE:  1.1.
Analisando a proposta da empresa, verificamos que foi apresentado um valor global para

os 2 (dois) turnos de votação no montante de R$ 505.610,10 (quinhentos e cinco mil,
seiscentos e dez reais e dez centavos), assim distribuídos:

Pregoeiro 19/07/2022
15:05:51

Para J L M DE ALMEIDA - a) R$ 252.804,30 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e
quatro reais e trinta centavos), incluindo a parcela estimativa, para o primeiro turno de

votação; e,
Pregoeiro 19/07/2022

15:06:05
Para J L M DE ALMEIDA - b) R$ 252.805,80 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e
cinco reais e oitenta centavos), incluindo a parcela estimativa, para o segundo turno de

votação, se houver.
Pregoeiro 19/07/2022

15:06:18
Para J L M DE ALMEIDA - 1.2. Das observações:

Pregoeiro 19/07/2022
15:06:41

Para J L M DE ALMEIDA - a) Observamos, inicialmente, que os valores da hora e da
diária relativas ao primeiro e ao segundo turnos são diferentes. Quanto ao primeiro

turno foi registrado o valor unitário da hora em R$ 40,51 (quarenta reais e cinquenta
centavos)...

Pregoeiro 19/07/2022
15:06:56

Para J L M DE ALMEIDA - ....e da diária R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais;
quanto ao segundo, R$ 41,86 (quarenta e um reais e oitenta e seis centavos) e R$

488,00  (quatrocentos e oitenta e oito reais); 
Pregoeiro 19/07/2022

15:07:15
Para J L M DE ALMEIDA - b) não obstante a quantidade de horas diárias ser diferente em
algumas etapas, por exemplo: etapas 0 (Zero) a 4 (quatro) o número de horas em cada

diária será de 9h (nove horas), e as etapas 5, 6 e 7,  e 8 terem o número de horas diárias
de 12h (doze horas),  6h (seis horas) e 9h (oito horas), respectivamente
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Pregoeiro 19/07/2022
15:07:34

Para J L M DE ALMEIDA - ....a empresa licitante apresentou o mesmo preço das diárias
para todas as etapas, independentemente do número de horas  (dárias) de cada etapa,
ou seja, R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) para o 1º turno de votação

das Eleições/2022
Pregoeiro 19/07/2022

15:07:50
Para J L M DE ALMEIDA - c) o preço apresentado para a diária (R$ 465,00 ) é diferente da

quantidade de horas diária x o preço da hora (R$ 40,51).
Pregoeiro 19/07/2022

15:08:03
Para J L M DE ALMEIDA - Exemplificando:

Pregoeiro 19/07/2022
15:08:17

Para J L M DE ALMEIDA - Etapa 0 (zero) a etapa 4 (quatro) a quantidade é 9h (nove
horas) e o valor da hora é de R$ 40,51 (quarenta reais e cinquenta e um centavos), que
corresponderia ao preço da diária em R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e

cinquenta e nove centavos),
Pregoeiro 19/07/2022

15:08:31
Para J L M DE ALMEIDA - ....ou seja, valor diferente daquele registrado pela licitante - R$

465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais).
Pregoeiro 19/07/2022

15:08:42
Para J L M DE ALMEIDA - Esse fato se repete nos preços referentes à proposta de 2º

Turno de Votação, se houver.
Pregoeiro 19/07/2022

15:09:05
Para J L M DE ALMEIDA -  II - DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA (ATESTADOS DE

CAPACIDADE TÉCNICA)
Pregoeiro 19/07/2022

15:09:33
Para J L M DE ALMEIDA - ........Contudo, os atestados expedidos pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Maranhão (fls. 16/17, do documento 1101957) e pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de Tocantis (fls. 21/22 do documento 1101957) parecem 

pertinentes e compatíveis com o objeto do certame licitatório destes autos.
Pregoeiro 19/07/2022

15:10:03
Para J L M DE ALMEIDA - Estas são, Senhor Pregoeiro, as informações que temos a

apresentar a Vossa Senhoria, colocando-nos à disposição para quaisquer outras
(informações) que entender necessárias. Atenciosamente."

Pregoeiro 19/07/2022
15:10:39

Para J L M DE ALMEIDA - É O PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE REQUISITANTE E
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA NA FASE DE ACEITAÇÃO E

JULGAMENTO.
Pregoeiro 19/07/2022

15:12:44
Para J L M DE ALMEIDA - Sr. (a) Licitante, pelo pronunciamento resta claro que V.Sª

DEVERÁ corrigir o valor da diária, devendo igualar os respectivos valores para os dois
turnos, observando que o VALOR GLOBAL DE SUA PROPOSTA NÃO PODERÁ SER

MAJORADO.
Pregoeiro 19/07/2022

15:14:09
Para J L M DE ALMEIDA - Sr. (a) Licitante, CONVOCAREMOS ANEXO, FAVOR ENCAMINHAR

SUS PROPOSTA DEVIDAMENTE CORRIGIDA, FAVOR LEIA COM ATENÇÃO O
PRONUNCIAMENTO DA UNIDADE TÉCNICA, CONVOCAREMOS ANEXO, AGUARDAMOS NO

PRAZO DE DUAS HORAS.
Sistema 19/07/2022

15:14:19
Senhor fornecedor J L M DE ALMEIDA, CNPJ/CPF: 86.960.721/0001-69, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 19/07/2022

15:14:33
Para J L M DE ALMEIDA - ANEXO CONVOCADO!

86.960.721/0001-
69

19/07/2022
15:20:17

ok iremos corrigir

86.960.721/0001-
69

19/07/2022
15:21:19

Boa tarde! iremos fazer as correções

Pregoeiro 19/07/2022
15:35:58

Para J L M DE ALMEIDA - Agradeço e aguardo.

Sistema 19/07/2022
17:05:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor J L M DE ALMEIDA, CNPJ/CPF: 86.960.721/0001-69,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 19/07/2022
17:08:20

Para J L M DE ALMEIDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo, favor aguarde
um instante.

Pregoeiro 19/07/2022
17:13:30

Para J L M DE ALMEIDA - Sr.(a) Licitante, acredito que V.Sª se equivocou, não observando
o parecer técnico registrado na presente sessão. A Unidade requisitante responsável pela
análise da sua proposta foi clara no sentido de solicitar que V.Sª REGISTRASSE A HORA

DA DIÁRIA PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO DE FORMA IDENTICA, MESMO VALOR,
REITERAMOS ANTES DE SOLICITAR ANEXO. NÃO OBSERVAMOS!

Pregoeiro 19/07/2022
17:14:20

Para J L M DE ALMEIDA - Convocaremos novo anexo, FAVOR, PEÇO QUE CORRIJA, CASO
CONTRÁRIO RECUSAREMOS A SUA PROPOSTA.

Sistema 19/07/2022
17:14:30

Senhor fornecedor J L M DE ALMEIDA, CNPJ/CPF: 86.960.721/0001-69, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 19/07/2022
17:15:12

Para J L M DE ALMEIDA - O Anexo foi convocado.

Pregoeiro 19/07/2022
17:21:57

Para J L M DE ALMEIDA - Sr.(a) Licitante, vamos oportunizar mais uma vez, deixando de
anexar de forma correta recusaremos a sua proposta. Gostaria de se pronunciar? Alguma

dúvida sobre o pronunciamento da Unidade Técnica? V.Sª OBSERVOU O ANEXO VI DO
EDITAL, MODELO DE PLANILHAS PREENCHIDAS! OS VALORES DA HORA DIÁRIA SÃO

IGUAIS PARA TODAS AS ETAPAS 1º E 2º TURNO!
86.960.721/0001-

69
19/07/2022
17:22:08

OK

86.960.721/0001-
69

19/07/2022
17:23:58

SR PREGOEIRO ESTAMOS PARTICIPANDO DE OUTROS PREGÕES NESSE MOMENTO , PEÇO
UMA PACIENCIA DE SUA PARTE VAMOS ATUALIZAR A PLANILHA MAS PLANILHA ERRADA

NÃO PODE SER MOTIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO ENVIAREMOS AGORA
Pregoeiro 19/07/2022

17:32:32
Para J L M DE ALMEIDA - Agradeço e aguardo. FAVOR, REITERO, O ERRO FOI EM RAZÃO
DOS VALORES DAS DIÁRIAS, DEVEM SER IGUAIS PARA OS DOIS TURNOS E ETAPAS, O

VALOR FINAL NÃO PODE ULTRAPASSAR O ULTIMO LANCE OFERTADO POR V.Sª.
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Sistema 19/07/2022
17:54:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor J L M DE ALMEIDA, CNPJ/CPF: 86.960.721/0001-69,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 19/07/2022
17:56:00

Para J L M DE ALMEIDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo, favor aguarde
um instante.

Pregoeiro 19/07/2022
18:02:37

Para J L M DE ALMEIDA - Sr. (a) Licitante, vou encaminhar a sua proposta à Unidade
requisitante para análise. A sessão fica suspensa até amanhã às 16horas.

Pregoeiro 20/07/2022
16:00:58

Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 20/07/2022
16:03:19

Para J L M DE ALMEIDA - Sr.(a) Licitante, a Unidade requisitante atestou a conformidade
técnica da proposta ajustada por V.Sª, razão pela qual procederemos a aceitação da

mesma, superando a presente fase do presente certame. Verificarmos a documentação de
habilitação registrada por V.Sª e realizaremos pesquisas em sites Oficiais. Peço que

permaneça conectado. Obrigado.
Pregoeiro 20/07/2022

16:29:19
Srs.(as) Licitantes, iniciaremos os procedimentos finais, abertura de prazo para

apresentação de motivação de recurso. Alertamos para recursos meramente
procrastinatórios, amplamente discutido em nossa Corte de Contas Maior. Bem como,

caso ocorra motivação lógica e jurídica, as pretensas razões deverão se ater aos motivos
apresentados. Agradeço.

Sistema 20/07/2022
16:29:32

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 20/07/2022
16:29:57

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/07/2022 às
17:02:00.

Pregoeiro 20/07/2022
17:07:21

Srs.(as) Licitantes, declaro encerrado o presente pregão eletrônico, Agradeço a
participação de todos. Tenham uma boa tarde.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 01/07/2022
11:33:11

Alteração equipe 05/07/2022
18:23:07

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual:
37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Justificativa: Reajuste na distibuição dos
pregões eletrônicos.

Abertura da sessão
pública

07/07/2022
15:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

07/07/2022
15:05:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

07/07/2022
15:32:25 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

07/07/2022
16:51:09

Previsão de reabertura: 11/07/2022 15:00:00; suspensão administrativa, análise de
documentos, proposta, habilitação, qualificação técnica, balanço patrimonial

Reativação 11/07/2022
15:00:04

Suspensão
administrativa

11/07/2022
15:05:54

Previsão de reabertura: 13/07/2022 15:00:00; aguardando o retorno dos pronunciamentos das
Unidades responsáveis por auxiliar o pregoeiro na decisão de julgamento e aceitação de
proposta

Reativação 13/07/2022
15:00:25

Suspensão
administrativa

13/07/2022
15:03:18

Previsão de reabertura: 19/07/2022 15:00:00; AGUARDANDO O RETORNO DA ANÁLISE DE
CONFORMIDADE TÉCNICA DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR

Reativação 19/07/2022
15:01:51

Suspensão
administrativa

19/07/2022
18:03:33

Previsão de reabertura: 20/07/2022 16:00:00; ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA AJUSTADA
ANÁLISE

Reativação 20/07/2022
16:00:04

Abertura do prazo 20/07/2022
16:29:32 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

20/07/2022
16:29:57 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/07/2022 às 17:02:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:07 horas do dia 20 de julho de 2022, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial
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JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00049/2022 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

86.960.721/0001-69 - J L M DE ALMEIDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Prestação de serviço de transporte para
servidor - outras necessidades

OUTRAS
UNIDADES

1 R$
709.588,5100

R$
505.609,3000

R$
505.609,3000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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.

Total do Fornecedor: R$
505.609,3000

 
 

Valor Global da Ata: R$
505.609,3000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar

Certidão COMPRASNET RESULTADO FORNECEDOR (1108874)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1077

javascript:self.print()


37408259449Usuário:

20/07/2022 16:25:13Data e hora da consulta:

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

J L M DE ALMEIDA Inadimplente86960721
Total de Registros

0
2

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

2

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR05699456 12/07/2021 17:09:00

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.07237373 14/05/2018 08:03:00

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00049/2022 
 

Às 17:08 horas do dia 20 de julho de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00049/2022, referente ao
Processo nº 0006479-70.2021, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades
Descrição Complementar: 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.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: OUTRAS UNIDADES
Valor Máximo Aceitável: R$ 709.588,5100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: J L M DE ALMEIDA , pelo melhor lance de R$ 505.611,7000 , com valor negociado a R$
505.609,3000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 20/07/2022
17:08:02

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J L M DE ALMEIDA, CNPJ/CPF:
86.960.721/0001-69, Melhor lance: R$ 505.611,7000, Valor Negociado: R$ 505.609,3000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4547 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  1101084

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada? X  

PLANILHAS DE CUSTOS HORA, VALOR DIÁRIA, ETAPAS 1º E
2º TURNO ANALISADA PELOS SERVIDORES DESIGNADOS
PARA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
PRESIDENTE DO TRE AL, ATESTO DE CONFORMIDADE
PROPOSTA E DOCUMENTOS TÉCNICOS 1108614

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
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9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  CONFORME ITEM 6 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL EVENTO SEI
Nº 1101963, ANALISADA PELA UNIDADE CONTÁBIL,
REGISTRO DE CONFORMIDADE SEI Nº 1103008.
DOCUMENTOS JUTADOS PELO LICITANTE ATESTADOS
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E CONVENÇÃO COLETIVA
ANTERIOR A PROPOSTA AJUSTADA EVENTO SEI Nº 1101957

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

DOCUMENTOS SICAF/CRC/NC/ATO CONSTITUTIVO

SICAF GERAL 1108857

ATO CONSTITUTIVO REGISTRO1108861

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÕES EMPRESAS TRABALHISTA, TCU, CNJ, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, NEGATIVA FALÊNCIA CONCORDATA

1108855

17 – Consta consulta ao Cadin? X  CADIN EMRPESAS: 0946106

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1108852

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
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18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X VER ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X  JÁ ESPECIFICADO ANTEIOREMENTE COM OS RESPECTIVOS
ATESTOS DAS UNIDADES

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
 

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  1108869, RATIFICO A PARTICIPAÇÃO COMO EQUIPE DE

APOIO DO SERVIDOR JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi   NÃO OCORREU RECURSO
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comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  1108876

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  
PROPOSTA AJUSTADA 1108138

RESULTADO FORNECEDOR 1108874

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 20/07/2022, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1108880 e o código CRC E4C683A6.

0006479-70.2021.6.02.8000 1108880v7
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PROCESSO : 0006479-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : AGC
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 49/2022. TRANSPORTE AUXILIAR.

 

Parecer nº 998 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Conforme determinado pelo art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 49/2022, objetivando a
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, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo
de Referência (1062411), aprovado pela Secretaria de
Administração em 1064544, Edital e Anexos 1091404.

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 1108880.

 
Passo à análise do procedimento fazendo juntada

da lista de competência desta unidade, conforme segue
adiante.

 
LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos

atinentes à análise jurídica prévia à homologação do
procedimento licitatório, na modalidade pregão eletrônico.
 

Item Questionário Sim Não N/A Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM

Comprasnet -
 1092010
DOU - 1093010
Portal - 1093027

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 1092010
DOU - 1093010
Portal - 1093027
 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
20/06/2022
(Comprasnet)
22/06/2022
(DOU)
22/06/2022
(Portal)
 
Ata Pregão
49/2022
(1108869) -
07/07/2022

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM
Ata Pregão
49/2022
(1108869)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM
Termo de
Adjudicação -
1108876

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado
por Fornecedor -
 1108874

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme
contido na
Informação 4547
- 1108880

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
1108880

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM
Proposta:
1108138
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10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
Item 9 da
informação 4547
1108880

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 1108855
CADIN: 1108875

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 4547
-  1108880

 
Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica conclui

pela legalidade do presente procedimento licitatório, realizado
na modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 49/2022, que visa a
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, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo
de Referência (1062411), Edital e Anexos 1091404, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (1108874), cujo licitante
vencedor foi a Empresa - J L M DE ALMEIDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 86.960.721/0001-69, em razão do melhor lance
ofertado no valor total por fornecedor de R$ 505.609,30
(quinhentos e cinco mil seiscentos e nove reais e trinta
centavos).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
21/07/2022, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 21/07/2022, às 16:06, 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
1109468 e o código CRC 998A4985.

0006479-70.2021.6.02.8000 1109468v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 21 de julho de 2022.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento voltado à análise

da regularidade do Pregão Eletrônico nº 49/2022, que
objetivou a 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, de
acordo com as quantidades, especificações e
condições descritas no Termo de Referência (1062411),
aprovado pela Secretaria de Administração em 1064544,
Edital e Anexos 1091404.

Por meio do Parecer nº 998/2022 (1109468), a
Assessoria Jurídica concluiu pela legalidade do presente
procedimento licitatório, realizado na modalidade pregão, na
forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº
49/2022, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1108874), cujo licitante vencedor foi a Empresa -
J L M DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 86.960.721/0001-69, em razão do melhor lance ofertado no
valor total por fornecedor de R$ 505.609,30 (quinhentos e
cinco mil seiscentos e nove reais e trinta centavos).

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de
todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos eletrônicos conclusos a Vossa Excelência, para os fins
do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 21/07/2022, às 17:47, 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
1109703 e o código CRC 75FF91FE.

0006479-70.2021.6.02.8000 1109703v1
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PROCESSO : 0006479-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO :
Homologação. Pregão. 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.

 

Decisão nº 3209 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 998/2022 (1109468), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 49/2022,
objetivou a 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, de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas no Termo de Referência
(1062411), aprovado pela Secretaria de Administração em 1064544,
Edital e Anexos 1091404.

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no artigo 48, § 1º do Decreto nº
10.024/2019, CONVOCO, para a devida assinatura da Ata de
Registro de Preços, as empresas abaixo relacionadas, em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico 49/2022
(1108875), o relatório Resultado por Fornecedor (1108874) mais o
Termo de Adjudicação (1108876):

Para à Empresa J L M DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ
sob o n° 86.960.721/0001-69, em razão do melhor lance ofertado no
valor total por fornecedor de R$ 505.609,30 (quinhentos e cinco mil
seiscentos e nove reais e trinta centavos), tendo em vista a
regularidade de todos os atos procedimentais realizados no presente
certame licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, para os
fins do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 5.450/2005.

 

À Secretaria de Administração, para as providências
tendentes ao cumprimento da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
21/07/2022, às 20:37, 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
1109890 e o código CRC 314349D7.

0006479-70.2021.6.02.8000 1109890v2
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DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2022.
Encaminho os presentes autos em atenção a

Decisão nº 3209/2022 (doc. 1109890).
À SLC, para publicidade e demais medidas cabíveis.
À SGO, para emissão da competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Secretário de
Administração Substituto, em 22/07/2022, às 12:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1110169 e o código CRC B9D1A154.

0006479-70.2021.6.02.8000 1110169v1
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00049/2022

 
Às 13:20 horas do dia 22 de julho de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. RUI CARLOS GALVAO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0006479-70.2021, Pregão nº
00049/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades
Descrição Complementar: 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.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: OUTRAS UNIDADES
Valor Máximo Aceitável: R$ 709.588,5100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: J L M DE ALMEIDA , pelo melhor lance de R$ 505.611,7000 , com valor negociado a R$
505.609,3000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 20/07/2022
17:08:02 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: J L M DE ALMEIDA, CNPJ/CPF:
86.960.721/0001-69, Melhor lance: R$ 505.611,7000, Valor Negociado: R$

505.609,3000

Homologado 22/07/2022
13:20:44

RUI
CARLOS
GALVAO

Fim do documento
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25/07/2022 14:59 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=7286791 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 25/07/2022 14:58:55
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 7286791
   Data prevista de publicação: 26/07/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14742027 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 56-2022 -
ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO.rtf

f1002d5f355ccda3
eead15baa6454c3f 6,00 R$

233,52

14742028 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 49-2022 - J L M
DE ALMEIDA.rtf

22a6a1d9dbee5c95
71b9e99779724542 6,00 R$

233,52

TOTAL DO OFICIO 11,77 R$
467,04
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de julho de 2022.
À SGO,
Informando que foi reservado o nº 35/2022, para

contrato de serviços de empresa do ramo de transporte em
veículo automotor.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 25/07/2022, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1111481 e o código CRC DB93D0EC.

0006479-70.2021.6.02.8000 1111481v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 423/2022 - RO 940.

Observação:

Valor com base na Decisão 3209 (1109890), considerando o
proporcional para o 1º turno.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 25/07/2022, 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
1111586 e o código CRC C97765DB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de julho de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1111586),

registro minha assinatura no empenho 2022NE423, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Secretário de
Administração, em 25/07/2022, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1111620 e o código CRC 175B3E15.

0006479-70.2021.6.02.8000 1111620v1

Despacho COFIN 1111620         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1094



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022072600146
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2022 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2020/047. Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de operação, comissionamento, manutenção preventiva e corretiva
no sistema de automação predial, com fornecimento de mão de obra e materiais, nos
prédios do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, situados na Rua Acre nº 80 e da Rua
Visconde de Inhaúma nº 68, ambos localizados no Centro do Rio de Janeiro/RJ.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 26/07/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, Nº 80, Sala
1004, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00119-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 26/07/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 05/08/2022 às 13h00 no site
www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 25/07/2022) 90028-00001-2022NE000298

S EC R E T A R I A - G E R A L
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, com base no art. 61, § único, da Lei
n.º 8.666/93, torna público o Registro de Preços para confecção e serviços de consertos de
vestes talares, correspondente ao Pregão n.º 079/2022, assinado em 12/07/2022, com
vigência de 21/07/2022 a 21/07/2023, conforme processo n.º TRF2-EOF-2022/00139.

Foi celebrada a ata TRF2-ARP-2022/00036, no valor global de R$ 30.367,20, cuja
íntegra pode ser consultada por meio do link:http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-
publica/compras-contratos-atas-rp/ - ano 2022/ mês julho.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor da Secretaria Geral

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de empenho: 2022NE000325, emitida em 19/07/2022. Contratante: TRF-
2ªRG. Contratada: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. Objeto:
Aquisição de materiais para a confecção de balcões, portas e barreiras de isolamento para
os prédios do TRF2 - Ata n.º TRF2-ARP-2022/00026. 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$
26.675,00. Proc. nº TRF2-EOF-2022/00004.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0029248-86.2016.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.007.19.2017 ao
Contrato nº 04.007.10.2017; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ nº 59.949.362/0001-76; Contratada: CIDE - CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E
DESENVOLVIMENTO, CNPJ nº 03.935.660/0001-52; Objeto: alteração do quantitativo de
oportunidades de estágio; Fundamento Legal: artigo 65, inciso I, alínea "b" e parágrafo 2º
da Lei nº 8.666/1993; Valor total: decréscimo de R$ 156.290,40; Data de assinatura:
22/07/2022; Vigência: a partir da data de sua assinatura; Procedimento Licitatório: Pregão
Eletrônico n° 053/2016; Signatários: pelo Contratante: Dra. Marisa Ferreira dos Santos,
Desembargadora Federal Presidente, e pela Contratada, Sr. Arnóbio Cunha Freitas Júnior,
Procurador.

AVISO DE ANULAÇÃO

Tornar sem efeito o Extrato de Inexigibilidade de Licitação do Processo SEI n.º
0004351-81.2022.4.03.8000, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 113 de
15/06/2022, pág. 193;

OTÁVIO AUGUSTO PASCUCCI PERILLO
Diretor-Geral

MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Desembargadora Federal Presidente.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 28/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
13/07/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de
microcomputador.

ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIDEC - 25/07/2022) 090029-20901-2022NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 231/2022. P.A. 0001020-98.2021.4.04.8000.

CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e PREFEITURA MUNICIPAL

DE CANOAS - RS. OBJETO: 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. ASSINATURA: 21/07/2022.

VIGÊNCIA: 26/07/2022 a 26/07/2027. SIGNATÁRIOS: Desembargador Federal Ricardo

Teixeira do Valle Pereira, Presidente do TRF 4ª Região e Sr. Nedy de Vargas Marques,

Prefeito Municipal.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 28/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
19/07/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de
equipamentos e materiais de TI para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 25/07/2022) 090031-00001-2022NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 1212-60.2022.4.05. Objeto: Contratação de empresa especializada
para o fornecimento de subscrições de software corporativo de código aberto do tipo
plataforma de contêineres, sistemas operacionais e servidores de aplicação da Red Hat,
com suporte e garantia de atualização de versões; subscrições de treinamento oficial e de
serviços de gerenciamento técnico de conta da Red Hat e serviços técnicos especializados
da Red Hat, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região e Órgãos do Poder Judiciário
Fed. Total de Itens Licitados: 11. Edital: 26/07/2022 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/90031-5-00032-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 26/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/08/2022
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 técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 25/07/2022) 90031-00001-2022NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0001144-63.2022.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 42/2022. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 27/2022. Fornecedores: CLEMILSON F. DA COSTA, CNPJ:
17.652.529/0001-92(Itens 06 e 07) e JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - CNPJ n.º
39.236.457/0001-35(item 17) . Validade: de 26/07/2022 a 26/07/2023.

. Item Descrição Unidade Quant Vlr. Unit. Valor Global

. 06 CABO DISPLAYPORT 1.2
4K

UNID 70 R$ 57,75 R$ 4.042,50

. 07 ADAPTADOR HDMI PARA
D I S P P L AY P O R T

UND 50 R$ 90,00 R$ 4.500,00

. 17 CLAVICULÁRIO - Porta
chaves com, no mínimo,
90 lugares para acomodar
chaves.

UND 05 R$ 287,00 R$ 1.435,00

. Total do Fornecedor R$ 9.977,50

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2022

Processo Administrativo SEI nº 0003554-67.2022.6.02.8000
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 21/07/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 56/2022, que tem por objeto a
contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas
pelo TRE-AL, dentro do Estado do Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial (executado
no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido simultaneamente) ou
gravado previamente, adjudicado à empresa ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
GRANATO, inscrita no CNPJ sob o n° 08.202.383/0001-92, vencedora pelo melhor lance no
valor unitário de R$ 99.144,00 (noventa e nove mil, cento e quarenta e quatro reais); 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, 25 de julho de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022

Processo Administrativo SEI nº 0006479-70.2021.6.02.8000

O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES,

homologou, em 21/07/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 49/2022, que tem por

objeto a 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, de acordo com as quantidades, especificações e condições

descritas no Termo de Referência, adjudicado à empresa J L M DE ALMEIDA, inscrita

no CNPJ sob o n° 86.960.721/0001-69, vencedora pelo melhor lance no valor unitário

de R$ 505.609,30 (quinhentos e cinco mil seiscentos e nove reais e trinta 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, 25 de julho de 2022.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
PA Nº 0006479-70.2021.6.02.8000 
CONTRATO Nº 35/2022 – TRE/AL 

 

CONTRATO Nº 35/2022 

Processo nº 0006479-70.2021.6.02.8000 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
COM A EMPRESA J. M. L. DE ALMEIDA.  

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, 
Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, 
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no 
CPF sob o nº 087.912.284-68, e  empresa J. L. M. DE ALMEIDA, com endereço na Avenida 
Centenário, nº 1.712, sala a – Aeroporto, Teresina/PI, CEP: 64003-700, Fone: (86) 2140-0874, e-
mail: 4x4@4x4rentacar.com.br, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por José Lael Marques de Almeida,  portador da C.I nº 933823, inscrito no CPF nº 
386.942.553-91, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, com fulcro na Lei 
Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão 
Eletrônico n°49/2022, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02, 8.666/93 e 
regulamentações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, e, 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 a prestação dos serviços 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 votos, apuração, reparação e substituição de urnas). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº 
49/2022, que passa a fazer parte integrante do presente Termo, independente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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PA Nº 0006479-70.2021.6.02.8000 
CONTRATO Nº 35/2022 – TRE/AL 

 

A CONTRATADA deverá fornecer os condutores dos veículos com seus respectivos 
automóveis e portando telefones celulares, conforme distribuição a seguir: 
 

Nos Cartórios Eleitorais em 9 (nove) etapas, conforme segue: 
 

ETAPA HORÁRIO PERÍODO 

Etapa 0 ¹ 
(PADs) 

Das 08:00h às 18:00h a) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e;  
b) Período de 24/10/2022 a 30/10/2022, se 
houver 2º turno. 

Etapa 1 ² 
(NATs) 

Das 08:00h às 18:00h a) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e; 
b) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 2º 
turno. 

Etapa 2 Das 08:00h às 18:00h a) Período de 26/09/2022 a 02/10/2022 e; 
b) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 
2ºturno. 

Etapa 3 Das 08:00h às 18:00h Antevéspera das eleições: 
a) dia 30/09/2022, 1º turno e; 
b) dia 28/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 4 Das 09:00h às 19:00h Véspera das eleições: 
a) dia 01/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 29/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 5 Das 05:00h às 18:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 6 Das 18:00h às 24:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 7 
(PTRs) 

Das 14:00h às 20:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 8 Das 08:00h às 18:00h a) dia 04/10/2022 e; 
b) dia 01/11/2022, se houver 2º turno. 

 

Contrato nº 35/2022 (1112132)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1097



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
PA Nº 0006479-70.2021.6.02.8000 
CONTRATO Nº 35/2022 – TRE/AL 

 

• A Etapa 0 é destinada aos Postos de Atendimento Definitivos – PADs, conforme listagem 
adiante, com áreas de abrangência idênticas às das Zonas Eleitorais a que pertencem.  

• A Etapa 1 é destinada aos municípios que funcionarão com Núcleos de Apoio Técnico – 
NATs, vide Tabela de Abrangência dos NATs.  

• A Etapa 7 é destinada aos Pontos de Transmissão Remota – PTRs, nos termos da 
Despaçho GDG, evento SEI 1033659 e 1033341.  

• A Etapa 8 é destinada ao recolhimento dos materiais de eleição remanescentes nos 
locais de votação.  

• Os veículos da Etapa 1 e das Etapas 0 e 2 a 8 não se confundem, nem em seus 
quantitativos, nem em suas regiões de abrangência.  

• Os automóveis serão distribuídos de acordo com os seguintes quadros, podendo haver 
remanejamento de quantitativos, mediante justificativa trazida aos autos pela gestão 
contratual e anuência do senhor Secretário de Administração: 

                          1º TURNO 

 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
 8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 
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12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 2 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 
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47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 36 24 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS 517 

 

2º TURNO 
 
 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 
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9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 1 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 2 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 1 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 
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44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió/Edifício Sede 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 21 14 98 43 78 124 71 28 15  

TOTAL DE DIÁRIAS     492      

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

 
Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada 

os valores especificados na planilha de custos, atualizada após os lances efetuados no 
pregão, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Considerando os preços acima mencionados, o valor total deste 
Contrato perfaz a importância de R$ 505.609,30 (quinhentos e cinco mil, seiscentos e nove 
reais e trinta centavos), sendo R$ 258.542,15 (duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e 
quarenta e dois reais e quinze centavos), para o primeiro turno e R$ 247.067,15 (duzentos e 
quarenta e sete mil, sessenta e sete reais e quinze centavos), para o segundo turno, se houver. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos; 
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais; custos operacionais em geral. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
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 O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira 
correspondente a 70% do valor da contratação, com atestação parcial dos serviços pela 
gestão, em até 08 (oito) dias úteis, após apresentação da fatura e certidões negativas da 
RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcela correspondente ao 30% dos serviços, após a 
apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais setoriais, com apresentação de relatórios 
circunstanciados, a ser elaborado conforme modelo apresentado pela gestão, pelos chefes de 
Cartórios e no prazo de 15 dias úteis após a conclusão de cada turno de votação. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos 
e as 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. 

PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de 
emissão de notas fiscais. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365  365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
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 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta 
dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 0107671 (Pleitos Eleitorais) 
e Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

                    CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 Além de fornecer os condutores descritos na cláusula terceira, a contratada se 

obriga a: 
 

a) Apresentar veículos com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação, regulares perante 
aos órgãos de fiscalização do trânsito, com os respectivos condutores portando documentos 
de habilitação regulares, na forma da legislação de trânsito em vigor; 
 
b) Indicar preposto como o qual diretamente tratará o TRE-AL por conduto do servidor 
designado para a fiscalização do contrato, durante a execução; 
 
c) Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada condutor com a 
identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome R.G. e título de eleitor do 
condutor, bem assim fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte 
posterior, em posição integralmente visível, a seguinte inscrição “Transporte Auxiliar – 
Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em dimensão que ocupe pelo menos 
20% da área da vestimenta; 
 

d) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações do 
presente Termo de Referência e da proposta de preços apresentada, adotando-se esta 
como complementar, desde que em benefício do CONTRATANTE, responsabilizando-se 
integralmente pelos serviços contratados e sua execução, nos termos do instrumento da 
avença e da legislação vigente; 

e) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, utilizando, da mesma forma, 
equipamentos, materiais e produtos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas; 
 
f) Apresentar os veículos com motoristas nas sedes dos Cartórios Eleitorais e nos Núcleos de 
Apoio Técnico nas datas e horários designados; 
 
g) Repor os veículos com motoristas que, por qualquer razão não se apresentem disponíveis 
para o Contratante nas condições, horários e locais designados, no prazo de até 60 
(sessenta) minutos; 
 
h) Após o prazo de reposição indicado na alínea acima, poderão ser aplicadas as sanções 
administrativas previstas na alínea abaixo; 
 
i) Em qualquer hipótese de não apresentação de veículos com motoristas, serão glosados 
os valores relativos ao atraso, contados a cada 15 (quinze) minutos, arredondando-se a 
fração para o quarto de hora seguinte; Responsabilizar-se por indenizações decorrentes 
de quaisquer danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE, 
ou a terceiros, por seus empregados, decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução 
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dos serviços contratados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização/acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
 
j) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas ao 
contrato; 
 
k)Diligenciar para que os serviços sejam prestados de acordo com as especificações 
estabelecidas; 
 
l)Cumprir as determinações do gestor do contrato, a fim de que os serviços sejam 
regularmente prestados; 
 
m)Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
serviços objeto do instrumento contratual; 
 
n)Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços, além de outras 
obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de direito público, principalmente no caso de silêncio do 
instrumento contratual; 
 
o)Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as 
normas internas de segurança e de medicina do trabalho aplicáveis aos serviços objeto 
deste Contrato; 
 
p)Acatar a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 

q)Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem 
às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18/10/2005 e 06/12/2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos 
serviços objeto deste Contrato. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total 
ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
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PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar 
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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.   

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste contrato; 
 
b) Fiscalizar a execução do contrato; 

 
c) Comunicar, imediatamente à contratada qualquer irregularidade observada durante a 
execução do contrato; 

 
d) Comunicar à Contratada eventual remanejamento de quantitativos, nos termos 
previstos no subitem 2.1.2 do Anexo I-A do Edital do PE nº 49/2022, com antecedência 
mínima de 1 (um) dia útil. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 
  A vigência do contrato será a partir da assinatura, até 31 de dezembro do ano 
em curso, considerando o prazo para pagamento. 
 

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 
 

 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 
mencionada; ou 
 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que 
haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 
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c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive 
aqueles decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o 
limite do valor dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, garantindo a 
prévia e ampla defesa: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em que se 
estenda a execução dos serviços por mais de um dia, até o limite de 5% (cinco por 
cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na resolução de 
irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de 3% (três 
por cento), incidente sobre o valor da diária, considerando o custo da mão de obra, taxa 
de administração, lucro e tributo, quando do atraso na apresentação dos condutores ou 
recusa em prestar serviços nas condições contratuais, além de glosa proporcional do 
serviço não prestado; 
 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial das 
obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de execução 
dos serviços por período superior a 3 (três) horas; 
 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
e/ou 
g) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima referida(s) e das 
demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro do prazo de validade de 
sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a 
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documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudas na 
execução do contrato e/ou comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

  
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 comprovados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO QUARTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à  contratada. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - 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 NONO - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
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PARÁGRAFO ONZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 

CLÁUSULA DOZE - 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes. 
 

CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 E À PROPOSTA DE 
PREÇO DA CONTRATADA 

 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão Eletrônico 

nº 49/2022 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que passam a integrá-lo, 
independentemente de transcrição. 

  
CLÁUSULA QUATORZE – DA GESTÃO CONTRATUAL E  DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 Gestores designados pela Administração serão responsáveis pela gestão 
contratual e fiscalização administrativa. Todas as unidades usuárias serão fiscais 
imediatas do contrato, responsáveis pelo adequado cumprimento dos termos 
contratuais na execução local, devendo reportar imediata e pormenorizadamente à 
gestão contratual toda e qualquer irregularidade constatada durante a execução 
contratual, devendo preencher fidedignamente os formulários pertinentes e entregar 
relatório ao  final dos trabalhos, conforme modelo a ser fornecido. 
 

CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma das 
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor 
total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim 
de assegurar a execução do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de 
trabalho, se for o caso. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto não ocorra após 
o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das 
verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto, caso haja solicitação de resgate por 
parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
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 da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.  

 
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai devidamente 
assinado. 

   
                          Maceió, 26 de julho de 2022. 

Pelo TRE/AL  
 

                     Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 

Pela Empresa  
           

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

DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2022.
À COMAP, para fins de check list.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 26/07/2022, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1112133 e o código CRC 71F5056A.

0006479-70.2021.6.02.8000 1112133v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2022.

 

Ao Gabinete da Presidência
 
Ultrapassado o limite de alçada delegado ao Secretário de

Administração, conforme fixado na Portaria Presidência 277/2021
(doc. 0910980), remeto os autos ao Gabinete da Presidência, para
assinatura da nota de empenho 2022NE000423, indicada no
Despacho COFIN 1111620.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 26/07/2022, às 16:48, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1112257 e o código CRC 14A686E7.

0006479-70.2021.6.02.8000 1112257v1
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0006479-70.2021.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM  1109890 
 1112132

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  1108857

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 28/07/2022, às 14:00, 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
1112879 e o código CRC 946AE7EE.

0006479-70.2021.6.02.8000 1112879v2
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  27/07/2022 19:25
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 423

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339033 70277 FUN LOCVEI1

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

25/07/2022 Global 0006479-70.2021.6.02 - 252.804,65

86.960.721/0001-69 J L M DE ALMEIDA

22CT0035. Contratação de empresa do ramo de transporte em veículo automotor com condutores para as Eleições
Gerais 2022 (1º TURNO).
SEI 0006479-70.2021.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

CENTENARIO 1712 AEROPORTO

CEP

64003-700

Município

TERESINA PI

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

27/07/2022 18:33:57
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  27/07/2022 19:25
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 252.804,65

Total da Lista

Subelemento 09 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

001 252.804,65Contratação 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. Decisão nº 3209 / 2022 - TRE-
AL/PRE/GPRES (1109890). Pregão Eletrônico 49/2022 (1108869).
Resultado Fornecedor (1108874). . Termo de Adjudicação (1108876).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

25/07/2022 Inclusão 1,00000 252.804,6500 252.804,65

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

***.912.284-**

27/07/2022 18:33:57

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

25/07/2022 18:30:08

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

27/07/2022 18:33:57
Operação
Alteração

Nota de Empenho 432/2022 (1113307)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1115



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

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1112879, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 28/07/2022, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1113683 e o código CRC 046C73DE.

0006479-70.2021.6.02.8000 1113683v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2022.

 

Ao Gabinete da Presidência
 
Senhora Oficiala,
 
Encaminho os presentes autos, para ciência do erro

material, constante no segundo parágrafo da Decisão 3209, 1109890:
 
"Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei

n.º 10.520/2002 e no artigo 48, § 1º do Decreto nº
10.024/2019, CONVOCO, para a devida assinatura da Ata de
Registro de Preços, as empresas abaixo relacionadas, em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico 49/2022
(1108875), o relatório Resultado por Fornecedor (1108874) mais o
Termo de Adjudicação (1108876):"

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/07/2022, às 14:41, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1113688 e o código CRC 511312C6.

0006479-70.2021.6.02.8000 1113688v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2022.

 

À SAPEV, após assinatura da Nota de
Empenho, 1113307, para que, por meio da gestão contratual, sejam
iniciados os atos de gestão.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/07/2022, às 14:44, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1113711 e o código CRC 7C76DAE8.

0006479-70.2021.6.02.8000 1113711v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2022.
À SAD
 
Senhora Secretária Substituta,
 
Reportando-me ao evento 1113711, informo que a

SAPEV não tem gestão sobre a referida contratação, a teor do
Memo 810, eventos 0943136 e 1089415.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 28/07/2022, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1113734 e o código CRC F323B20D.

0006479-70.2021.6.02.8000 1113734v1
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E-mail - 1113907

Data de Envio: 
  28/07/2022 16:31:35

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

Para:
    4x4@4x4rentacar.com.br

Assunto: 
  Contrato nº 35/2022 com o TRE/AL 

Mensagem: 
  Boa Tarde!

Segue em anexo o Contrato nº 35/2022 para assinatura, preferencialmente eletrônica, através de token.

Após, devolver o arquivo assinado para slc@tre-al.jus.br.

Se não for possível a assinatura eletrônica, solicito a impressão de duas vias do contrato, sua assinaura
manual e enacaminhamento das duas vias para a Seção de Licitções e Contratos do TRE/AL, na Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, Farol CEP 57051-090 - Maceió/AL.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Seção de Licitações e Contratos

Anexos:
    Contrato_1112132_35___TRansporte_Auxiliar___PA_0006479_70.2021.pdf
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
PA Nº 0006479-70.2021.6.02.8000 
CONTRATO Nº 35/2022 – TRE/AL 

 

CONTRATO Nº 35/2022 

Processo nº 0006479-70.2021.6.02.8000 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
COM A EMPRESA J. M. L. DE ALMEIDA.  

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, 
Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, 
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no 
CPF sob o nº 087.912.284-68, e  empresa J. L. M. DE ALMEIDA, com endereço na Avenida 
Centenário, nº 1.712, sala a – Aeroporto, Teresina/PI, CEP: 64003-700, Fone: (86) 2140-0874, e-
mail: 4x4@4x4rentacar.com.br, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por José Lael Marques de Almeida,  portador da C.I nº 933823, inscrito no CPF nº 
386.942.553-91, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, com fulcro na Lei 
Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão 
Eletrônico n°49/2022, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02, 8.666/93 e 
regulamentações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, e, 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 a prestação dos serviços 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 votos, apuração, reparação e substituição de urnas). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A e nos demais itens do Edital do Pregão Eletrônico nº 
49/2022, que passa a fazer parte integrante do presente Termo, independente de transcrição. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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A CONTRATADA deverá fornecer os condutores dos veículos com seus respectivos 
automóveis e portando telefones celulares, conforme distribuição a seguir: 
 

Nos Cartórios Eleitorais em 9 (nove) etapas, conforme segue: 
 

ETAPA HORÁRIO PERÍODO 

Etapa 0 ¹ 
(PADs) 

Das 08:00h às 18:00h a) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e;  
b) Período de 24/10/2022 a 30/10/2022, se 
houver 2º turno. 

Etapa 1 ² 
(NATs) 

Das 08:00h às 18:00h a) Período de 20/09/2022 a 02/10/2022, exceto 
dia 25/09/2022, e; 
b) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 2º 
turno. 

Etapa 2 Das 08:00h às 18:00h a) Período de 26/09/2022 a 02/10/2022 e; 
b) de 24/10/2022 a 30/10/2022, se houver 
2ºturno. 

Etapa 3 Das 08:00h às 18:00h Antevéspera das eleições: 
a) dia 30/09/2022, 1º turno e; 
b) dia 28/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 4 Das 09:00h às 19:00h Véspera das eleições: 
a) dia 01/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 29/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 5 Das 05:00h às 18:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 6 Das 18:00h às 24:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 7 
(PTRs) 

Das 14:00h às 20:00h Dias das eleições: 
a) dia 02/10/2022, 1º turno e; 
b) dia 30/10/2022, se houver 2º turno. 

Etapa 8 Das 08:00h às 18:00h a) dia 04/10/2022 e; 
b) dia 01/11/2022, se houver 2º turno. 
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• A Etapa 0 é destinada aos Postos de Atendimento Definitivos – PADs, conforme listagem 
adiante, com áreas de abrangência idênticas às das Zonas Eleitorais a que pertencem.  

• A Etapa 1 é destinada aos municípios que funcionarão com Núcleos de Apoio Técnico – 
NATs, vide Tabela de Abrangência dos NATs.  

• A Etapa 7 é destinada aos Pontos de Transmissão Remota – PTRs, nos termos da 
Despaçho GDG, evento SEI 1033659 e 1033341.  

• A Etapa 8 é destinada ao recolhimento dos materiais de eleição remanescentes nos 
locais de votação.  

• Os veículos da Etapa 1 e das Etapas 0 e 2 a 8 não se confundem, nem em seus 
quantitativos, nem em suas regiões de abrangência.  

• Os automóveis serão distribuídos de acordo com os seguintes quadros, podendo haver 
remanejamento de quantitativos, mediante justificativa trazida aos autos pela gestão 
contratual e anuência do senhor Secretário de Administração: 

                          1º TURNO 

 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
 8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 

9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

Contrato nº 35/2022 - JML de Almeida (assinado) (1114130)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1123



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
PA Nº 0006479-70.2021.6.02.8000 
CONTRATO Nº 35/2022 – TRE/AL 

 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 2 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 2 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 4 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 

44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 
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47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 36 24 98 43 78 124 71 28 15 

TOTAL DE DIÁRIAS 517 

 

2º TURNO 
 
 

Zona Município Sede Etapa 
0 

Etapa 
1 

Etapa 
2 

Etapa 
3 

Etapa 
4 

Etapa 
5 

Etapa 
6 

Etapa 
7 

Etapa 
8 

1ª Maceió 0 0 3 1 3 4 3 0 3 

2ª Maceió 0 0 3 1 4 4 3 0 3 

3ª Maceió 0 0 4 1 4 4 3 0 3 

5ª Viçosa 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

6ª Atalaia 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

7ª Coruripe 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

8ª Pilar 0 0 0 1 3 4 2 3 0 
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9ª Murici 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

10ª Palmeira dos Índios 0 0 0 1 2 4 2 0 0 

11ª Pão de Açúcar 0 0 0 1 1 2 1 2 0 

12ª Passo de Camaragibe 0 0 0 1 2 3 1 2 0 

13ª Penedo 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

14ª Porto Calvo 1 0 0 1 3 4 2 0 0 

15ª Rio Largo 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

16ª São José da Lage 1 0 0 1 1 2 1 1 0 

17ª São Luís do Quitunde 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

18ª São Miguel dos 
Campos 

0 0 0 1 2 3 1 1 0 

19ª Santana do Ipanema 0 0 0 1 1 3 2 1 0 

20ª Traipu 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

21ª União dos Palmares 0 0 0 1 1 3 2 0 0 

22ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

26ª Marechal Deodoro 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

27ª Mata Grande 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

28ª Quebrangulo 0 0 0 1 1 3 2 2 0 

29ª Batalha 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

31ª Major Isidoro 0 0 0 1 2 2 1 1 0 

33ª Maceió 0 0 2 1 1 4 3 2 3 

34ª Teotônio Vilela 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

37ª Porto Real do Colégio 0 0 0 1 2 3 1 0 0 

39ª Água Branca 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

40ª Delmiro Gouveia 1 0 0 1 2 4 3 1 0 
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44ª Girau do Ponciano 0 0 0 1 1 2 1 1 0 

45ª Igaci 0 0 0 1 2 3 2 1 0 

46ª Cacimbinhas 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

47ª Campo Alegre 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

48ª Boca da Mata 0 0 0 1 3 4 3 1 0 

49ª São Sebastião 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

50ª Maravilha 0 0 0 1 2 3 1 1 0 

51ª São José da Tapera 0 0 0 1 1 2 1 0 0 

53ª Joaquim Gomes 0 0 0 1 2 4 3 1 0 

54ª Maceió 0 0 2 1 3 4 3 2 3 

55ª Arapiraca 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

TRE Maceió/Edifício Sede 0 2 0 1 1 3 3 0 0 

Totais de veículos por etapa 3 2 14 43 78 124 71 28 15 

Totais de diárias por etapa 21 14 98 43 78 124 71 28 15  

TOTAL DE DIÁRIAS     492      

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

 
Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada 

os valores especificados na planilha de custos, atualizada após os lances efetuados no 
pregão, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Considerando os preços acima mencionados, o valor total deste 
Contrato perfaz a importância de R$ 505.609,30 (quinhentos e cinco mil, seiscentos e nove 
reais e trinta centavos), sendo R$ 258.542,15 (duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e 
quarenta e dois reais e quinze centavos), para o primeiro turno e R$ 247.067,15 (duzentos e 
quarenta e sete mil, sessenta e sete reais e quinze centavos), para o segundo turno, se houver. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos; 
encargos trabalhistas, previdenciários e sociais; custos operacionais em geral. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
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 O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira 
correspondente a 70% do valor da contratação, com atestação parcial dos serviços pela 
gestão, em até 08 (oito) dias úteis, após apresentação da fatura e certidões negativas da 
RFB/PFN, FGTS e TST, e a segunda parcela correspondente ao 30% dos serviços, após a 
apresentação da atestação dos serviços pelos fiscais setoriais, com apresentação de relatórios 
circunstanciados, a ser elaborado conforme modelo apresentado pela gestão, pelos chefes de 
Cartórios e no prazo de 15 dias úteis após a conclusão de cada turno de votação. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas e parcelas contratuais não executadas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O TRE-AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos 
e as 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. 

PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de 
emissão de notas fiscais. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365  365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
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 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta 
dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 0107671 (Pleitos Eleitorais) 
e Natureza da Despesa n° 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
 

                    CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 Além de fornecer os condutores descritos na cláusula terceira, a contratada se 

obriga a: 
 

a) Apresentar veículos com, no máximo, 5 (cinco) anos de fabricação, regulares perante 
aos órgãos de fiscalização do trânsito, com os respectivos condutores portando documentos 
de habilitação regulares, na forma da legislação de trânsito em vigor; 
 
b) Indicar preposto como o qual diretamente tratará o TRE-AL por conduto do servidor 
designado para a fiscalização do contrato, durante a execução; 
 
c) Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada condutor com a 
identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome R.G. e título de eleitor do 
condutor, bem assim fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte 
posterior, em posição integralmente visível, a seguinte inscrição “Transporte Auxiliar – 
Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em dimensão que ocupe pelo menos 
20% da área da vestimenta; 
 

d) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações do 
presente Termo de Referência e da proposta de preços apresentada, adotando-se esta 
como complementar, desde que em benefício do CONTRATANTE, responsabilizando-se 
integralmente pelos serviços contratados e sua execução, nos termos do instrumento da 
avença e da legislação vigente; 

e) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, utilizando, da mesma forma, 
equipamentos, materiais e produtos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas; 
 
f) Apresentar os veículos com motoristas nas sedes dos Cartórios Eleitorais e nos Núcleos de 
Apoio Técnico nas datas e horários designados; 
 
g) Repor os veículos com motoristas que, por qualquer razão não se apresentem disponíveis 
para o Contratante nas condições, horários e locais designados, no prazo de até 60 
(sessenta) minutos; 
 
h) Após o prazo de reposição indicado na alínea acima, poderão ser aplicadas as sanções 
administrativas previstas na alínea abaixo; 
 
i) Em qualquer hipótese de não apresentação de veículos com motoristas, serão glosados 
os valores relativos ao atraso, contados a cada 15 (quinze) minutos, arredondando-se a 
fração para o quarto de hora seguinte; Responsabilizar-se por indenizações decorrentes 
de quaisquer danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE, 
ou a terceiros, por seus empregados, decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução 
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dos serviços contratados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização/acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
 
j) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas ao 
contrato; 
 
k)Diligenciar para que os serviços sejam prestados de acordo com as especificações 
estabelecidas; 
 
l)Cumprir as determinações do gestor do contrato, a fim de que os serviços sejam 
regularmente prestados; 
 
m)Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
serviços objeto do instrumento contratual; 
 
n)Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços, além de outras 
obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que 
sejam compatíveis com o regime de direito público, principalmente no caso de silêncio do 
instrumento contratual; 
 
o)Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as 
normas internas de segurança e de medicina do trabalho aplicáveis aos serviços objeto 
deste Contrato; 
 
p)Acatar a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 

q)Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem 
às Disposições das Resoluções nº 07, 09 e 21, de 18/10/2005 e 06/12/2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo 
de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos 
serviços objeto deste Contrato. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total 
ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
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PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar 
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - 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.   

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste contrato; 
 
b) Fiscalizar a execução do contrato; 

 
c) Comunicar, imediatamente à contratada qualquer irregularidade observada durante a 
execução do contrato; 

 
d) Comunicar à Contratada eventual remanejamento de quantitativos, nos termos 
previstos no subitem 2.1.2 do Anexo I-A do Edital do PE nº 49/2022, com antecedência 
mínima de 1 (um) dia útil. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 

 
  A vigência do contrato será a partir da assinatura, até 31 de dezembro do ano 
em curso, considerando o prazo para pagamento. 
 

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 
 

 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 
mencionada; ou 
 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que 
haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 
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c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive 
aqueles decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o 
limite do valor dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 

CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

 Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, garantindo a 
prévia e ampla defesa: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, nas hipóteses em que se 
estenda a execução dos serviços por mais de um dia, até o limite de 5% (cinco por 
cento), na hipótese de atraso no cumprimento do objeto ou na resolução de 
irregularidades, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa à razão de 0,5% (cinco décimos por cento) por hora, até o limite de 3% (três 
por cento), incidente sobre o valor da diária, considerando o custo da mão de obra, taxa 
de administração, lucro e tributo, quando do atraso na apresentação dos condutores ou 
recusa em prestar serviços nas condições contratuais, além de glosa proporcional do 
serviço não prestado; 
 
d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução parcial das 
obrigações assumidas, caracterizada pelo atraso injustificado nos prazos de execução 
dos serviços por período superior a 3 (três) horas; 
 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
e/ou 
g) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo 
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da(s) sanção(ões) acima referida(s) e das 
demais cominações legais, em caso de a CONTRATADA, dentro do prazo de validade de 
sua proposta, negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a 
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documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudas na 
execução do contrato e/ou comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

  
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 comprovados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO QUARTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à  contratada. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - 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 NONO - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 

Contrato nº 35/2022 - JML de Almeida (assinado) (1114130)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1133



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
PA Nº 0006479-70.2021.6.02.8000 
CONTRATO Nº 35/2022 – TRE/AL 

 

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

CLÁUSULA DOZE - 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes. 
 

CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 E À PROPOSTA DE 
PREÇO DA CONTRATADA 

 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão Eletrônico 

nº 49/2022 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que passam a integrá-lo, 
independentemente de transcrição. 

  
CLÁUSULA QUATORZE – DA GESTÃO CONTRATUAL E  DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 Gestores designados pela Administração serão responsáveis pela gestão 
contratual e fiscalização administrativa. Todas as unidades usuárias serão fiscais 
imediatas do contrato, responsáveis pelo adequado cumprimento dos termos 
contratuais na execução local, devendo reportar imediata e pormenorizadamente à 
gestão contratual toda e qualquer irregularidade constatada durante a execução 
contratual, devendo preencher fidedignamente os formulários pertinentes e entregar 
relatório ao  final dos trabalhos, conforme modelo a ser fornecido. 
 

CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma das 
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor 
total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim 
de assegurar a execução do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

Contrato nº 35/2022 - JML de Almeida (assinado) (1114130)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1134



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
PA Nº 0006479-70.2021.6.02.8000 
CONTRATO Nº 35/2022 – TRE/AL 

 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de 
trabalho, se for o caso. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto não ocorra após 
o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das 
verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto, caso haja solicitação de resgate por 
parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
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 da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.  

 
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai devidamente 
assinado. 

   
                          Maceió, 26 de julho de 2022. 

Pelo TRE/AL  
 

                     Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 

Pela Empresa  
           

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

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2022.

 

Aos servidores Carlos Antônio Vieira Costa e José Carlos
de Souza, após assintatura do Contrato nº 35/2022, 1114130, para
início dos atos de gestão.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/07/2022, às 08:48, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1114315 e o código CRC 6C05A3EF.
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Extrato Contrato 29/07/2022

Dados do Contrato - Contrato num.: 00035/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Número do instrumento: 00035/2022 Fornecedor: J L M DE ALMEIDA

CNPJ/CPF/ID Genérico: 86.960.721/0001-69

Processo Núm.: 0006479-70.2021.6.02 UG Recurso: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Data Assinatura: 28/07/2022 Tipo do Contrato: Contrato

Tipo Licitação: Pregão Número Licitação: 00049/2022

Data Vigência Início: 28/07/2022 Data Vigência Fim: 31/12/2022

Valor Global: 505.609,30 Núm. Parcelas: 2 Valor Parcial: 252.804,65

Valor Acumulado: 505.609,30 Total Desp. Acessórias: 0,00

Objeto: 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 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

VOTOS, APURAÇÃO, REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE URNAS).

Informação Complementar: 

Unidade Gestora: 070011 - SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE Página 1
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Extrato Contrato 29/07/2022

Histórico do Contrato - Contrato num.: 00035/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Histórico
Tipo Número Data Assinatura Data Início Data Fim Valor Global Parcelas Valor Parcela

Contrato 00035/2022 28/07/2022 28/07/2022 31/12/2022 505.609,30 2 252.804,65

Observação CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0006479-70.2021.6.02

Unidade Gestora: 070011 - SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE Página 2
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Responsáveis - Contrato num.: 00035/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Ativos

Inativos

Unidade Gestora: 070011 - SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE Página 3
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Execução Orçamentária e Financeira - Contrato num.: 00035/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Empenhos R$

Número Empenhado A Liquidar Liquidado Pago RP Inscr. RP A Liq. RP Liquidado RP Pago

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: 070011 - SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE Página 4
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
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Nº 144, segunda-feira, 1 de agosto de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE APOSTILA

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 Administrativo PAe 0004043-80.2014.4.01.8000.
Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Apostila
ao Termo de Credenciamento 018/2011 (15615034), da empresa Sociedade Beneficente
de Senhoras - Hospital Sírio Libanês/SP. Objeto: A repactuação do Termo de
Credenciamento 018/2011, redação dada pelo Nono Termo Aditivo (12733888). Assina
pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e pela empresa Edi
Carlos Reis de Souza, Administrador.

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: 2022NE000306, emitida em 14/07/2022. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: THE BEST PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI. Objeto: Aquisição de Smart TV's
LED 55" Ultra HD 4K - Ata n.º TRF2-ARP-2022/0034. 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: 449052. Valor total do empenho: R$
31.100,00. Proc. nº TRF2-EOF-2022/00024.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

Processo n.º 0006211-35.2013.4.03.8000 Espécie: Termo de Compromisso 01.004.10.2022.
Partícipes: Tribunal Regional Federal da 3.ª Região - TRF3, CNPJ n.° 59.949.362/0001-76 e
Serviço Social do Comércio - SESC, CNPJ n.° 03.667.884/0001-20. Objeto: facultar aos
magistrados e servidores ativos desta Corte, bem como a seus dependentes, a inscrição na
categoria Matrícula de Interesse Social - MIS, junto às unidades do SESC São Paulo.
Fundamento Legal: Lei Federal n.º 8.666/1993. Data da Assinatura: 28/07/2022. Vigência:
01 (um) ano. Valor: Não haverá transferência de recursos financeiros entre os partícipes.
Signatários: pelo TRF3: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral e pelo SESC: Ivan
Giannini, Superintendente de Comunicação Social.

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0281238-59.2021.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.003.10.2022, firmado em
29/07/2022; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ nº
59.949.362/0001-76; Contratada: GLOCK AMÉRICA S.A., Registro Único Tributário (RUT) nº
213962320018; Objeto: aquisição de armas de fogo do tipo pistola semiautomática de
calibre 9x19mm, para utilização pelos Agentes de Polícia Judicial do Tribunal Regional
Federal da 3ª Região; Vigência: a partir da data de sua assinatura ou após a autorização
expedida pelo Exército Brasileiro, o que ocorrer por último, pelo período de 190 dias,
prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; Valor Total: R$ 87.720,00;
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 009/2022; Fundamento Legal: Lei nº
8.666/1993, da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.746/2012,
da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto nº 8.538/2015 e da Lei nº 8.078/1990;
Signatários: pelo Contratante, o Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, e pela
Contratada, o Sr. Franco Giafonne, Representante.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Processo SEI n.º 0002273-14.2022.4.03.8001; Objeto: Renovação das assinaturas
anuais da "Plataforma Zênite Fácil" e do serviço de consultoria "Orientação por Escrito em
Licitações e Contratos"; Contratada: Zênite Informação e Consultoria S/A (CNPJ nº
86.781.069/0001-15); Valor Total: R$35.004,00 (trinta e cinco mil quatro reais);
Fundamento Legal: Artigo 25, caput, da Lei n.º 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto
Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Marisa Ferreira dos Santos, Desembargadora
Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0002156-23.2022.4.03.8001; Objeto: Aquisição da assinatura anual do
website Jota - Portal de Notícias, com acesso simultâneo para 03 usuários; Contratada: Jota
Jornalismo S/A (CNPJ nº 21.050.733/0001-00); Valor Total: R$499,90 (quatrocentos e
noventa e nove reais e noventa centavos); Fundamento Legal: Artigo 25, caput, da Lei n.º
8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Marisa
Ferreira dos Santos, Desembargadora Federal Presidente.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022-RP

PROCESSO SEI Nº 0013636-98.2022.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 5.301 de 17/08/2021, torna público que

o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 022/2022-RP para aquisição de solução de
armazenamento rápido, volumetria adicional para solução de armazenamento, serviços de
implantação e garantia com suporte técnico para o ambiente de armazenamento em
blocos, adjudicado o objeto à empresa Zoom Tecnologia Ltda., com o valor total de R$
5.880.000,00.

São Paulo, 29 de julho de 2022.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

Pregoeiro

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021-RP

PROCESSO SEI Nº 0039733-09.2020.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 5301, de 17/08/2021, torna público que

o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região anulou o procedimento licitatório
do Pregão Eletrônico nº 048/2021-RP, para Registro de Preços para aquisição de divisórias
comuns - placa de painéis e perfis metálicos para adequação das dependências do Edifício
- Sede, nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e do artigo 50 do Decreto nº
10.024/2019.

São Paulo, 28 de julho de 2022.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

P.A 0004656-38.2022.4.04.8000. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: LEX Editora
S.A.. OBJETO: Fornecimento anual de base de dados para acesso via internet, na
modalidade de biblioteca digital. FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25, inciso I, da Lei n.º
8.666/1993. PREÇO TOTAL: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). RECONHECIMENTO: Sr.
Antonio Cesar Marques de Matos, Diretor Administrativo e RATIFICAÇÃO: Sandra Mara
Cornelius da Rocha, Diretora-Geral. DATA: 29.07.2022.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

P.A 0005623-83.2022.4.04.8000. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: Dado
Schneider - Capacitação Corporativa Ltda. OBJETO: Curso "Descomplicando a Linguagem e
Comunicação". FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13,
inciso VI, da Lei n° 8.666/93. PREÇO TOTAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
RECONHECIMENTO: Sr. Jorge Luiz Pires de Souza, Diretor da Divisão de Compras e
RATIFICAÇÃO: Sr. Antonio Cesar Marques de Matos, Diretor Administrativo. DAT A :
29.07.2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 - UASG 90030

Nº Processo: 0005164-81.2022.4. Objeto: Confecção e montagem de 2 (dois)
conjuntos de armários em MDF.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/08/2022 das 08h00
às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, - Porto Alegre/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00027-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/08/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

MARCO ANTONIO ACOSTA PINTO
Diretor da Divisão de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 29/07/2022) 90030-00001-2022NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 29/2022

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 29/2022
(Processo Administrativo Virtual SEI nº 0003346-60.2022.4.05.7000) - Registro de Preços
para aquisição de togas de gala e de serviço para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região)
- foi adjudicado e homologado em favor da empresa PORTAL INDÚSTRIA, SERVIÇO E
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI (CNPJ nº 20.213.219/0001-86), com o preço global de
R$ 20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais), para o Lote 01. Em relação ao Lote 02, resultou
no seu cancelamento, conforme as regras definidas no subite 1.1, alínea "c" do
instrumento convocatório.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 29/07/2022) 090031-00001-2022NE099999

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°35/2022. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: CHRIATIVA COMÉRCIO
DE MÓVEIS LTDA CNPJ n° 24.349.3330001-99. Objeto: Contratação de empresa
especializada para execução dos serviços de reforma e estofamento de Cadeiras para a
Presidência do TRF5ªR. Fundamento Legal: Pregão nº 30/2022-TRF5ªR. PAV-0008949-
51.2021.4.05.7000-TRF5ªR. Lei-10.520/2002, Dec.3.555/2000, Dec.3.693/2000 3.784/2001,
Dec.10.024/2019, L.C.123/2006, Dec. 8.538/2015, Port.443/2018-MPDG, I.N.05/2017-
SEGES/MPDG, I.N.73/2020-SEGE/ME, Lei-8.666/93. Recursos Orçamentários: Valor: R$
41.399,56 (quarenta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e cinqüenta e seis
centavos) PTRES-168455 e ED-339039. NE-526/2022 de 18/07/2022 na modalidade
ordinário, no valor de R$ 41.399,56. Vigência: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a
contados a partir da data da assinatura. Assinatura: 28/07/22. Assinam: Marcelo Nobre
Tavares, Diretor da Diretoria Administrativa-TRF5ªR., e Christiani Nascimento Brito,
representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4° Termo Aditivo ao Contrato n°10/2020. Contratante: TRF5ªR. Contratada:
INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA CNPJ n° 06.984.836/0001-54.
PAV-0006508-63.2022.4.05.7000-TRF5ªR. Objeto: Promover acréscimo ao Contrato nº
10/2020, nos limites do art. 65, I, "b" e §1º Lei nº 8.666/1993, conforme previsão contida
no item 9.2.4 da Cláusula Nona. Valor: R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais)
Recursos Orçamentários: PTRES-168462 ED-339040.21. Vigência: A partir da data de sua
assinatura até o termo final do Contrato. Assinatura: 27/07/2022. Assinam: Marcelo Nobre
Tavares, Diretor da Diretoria Administrativa-TRF5ªR., e Vagner Luis de Aveiro representante
da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2022

Processo Administrativo SEI nº 0006495-24.2021.6.02.8000; O Presidente do TRE/AL,
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em 29/07/2022, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 61/2022, que tem por objeto a contratação de empresa
especializada para locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores, para atender aos equipamentos de informática e demais equipamentos
elétricos, tais como ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar,
elevadores, entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022, em 1º
turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, adjudicado à empresa
VAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.689.271/0001-57,
vencedora pelo melhor lance no valor total de R$ 27.324,00 (vinte e sete mil,
trezentos e vinte e quatro reais); 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, 29 de julho de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2022

Processo Administrativo SEI nº 0002877-37.2022.6.02.8000; O Presidente do TRE/AL,
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em 29/07/2022, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 43/2022, que tem por objeto a 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 do TRE/AL, sem
inclusão de peças, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração do Tribunal, adjudicado à empresa ADELSON ARAUJO DA SILVA FIL H O,
inscrita no CNPJ sob o n° 22.924.996/0001-64, vencedora pelo melhor lance no valor total
de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 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, 29 de julho de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2022 - UASG 070011 - TRE-AL

Nº Processo: 0006479-70.2021.6.02.
Pregão Nº 49/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.
Contratado: 86.960.721/0001-69 - J L M DE ALMEIDA. Objeto: Prestação dos serviços 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 votos,
apuração, reparação e substituição de urnas). Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 -
Artigo: 1. Vigência: 28/07/2022 a 31/12/2022. Valor Total: R$ 505.609,30. Data de
Assinatura: 28/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/07/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0005505-33.2021. Objeto: Contratação de serviços de filmagem,
com monitoramento e transmissão simultânea pelo YOUTUBE, e produção do material
gravado, dos procedimentos de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas sob
condições normais de uso, a serem realizados nas Eleições de 2022, em 1º turno e 2º
turno, em local a ser definido, a ser realizado de acordo com a demanda, nas condições e
especificações descritas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
01/08/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00067-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 01/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 15/08/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 29/07/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo 5232/2022 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 15/2022. Objeto:
Aquisição de 4.150 (quatro mil, cento e cinquenta) envelopes plásticos autoadesivos para
a embalagem da urna eletrônica (item 1) e 900 (novecentos) envelopes plásticos
autoadesivos para o terminal do eleitor (item 2). CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: VISÃO E ARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
EMBALAGENS LTDA - EPP. CNPJ: 00.855.265/0001-71. Modalidade de Licitação: Adesão a
ATA de Registro de Preços n. 17/2022, Pregão TSE n. 13/2022. Fundamentação Legal: sob
regência das Leis n. 8.666/1993, n. 10.520/2002, e n. 13.709/2018. Dotação Orçamentária:
02.061.0033.4269.0001 - Pleitos Eleitorais, Elemento de Despesa 33.90.39.19. Prazo de
Vigência: o contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no
DOU. Do Preço: valor total de R$ 3.840,00 (Três mil, oitocentos e quarenta reais). Data da
Assinatura: 20/07/2022. Assinam: Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS, como
Contratante, e o Senhor PAULO ALEXANDRE SALOMÃO, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0059413-31.2015.6.05.8000. OBJETO: Locação de imóvel em Entre
Rios/BA. FAVORECIDO: Roneval Alves dos Santos. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei
n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.36.15; Ação
02.122.0033.20GP.0029. VALOR MENSAL: R$ 4.447,39. RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos
Vieira, em 29/07/2022.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0001997-61.2022.6.05.8000. OBJETO: Locação de imóvel em Teixeira de
Freitas/BA, para sediar o depósito de urnas temporário da 183ª Zona Eleitoral.
FAVORECIDO: Tadeu Imobiliária Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei n.º 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.36.15; Ação 02.061.0033.4269.0001. VALOR
TOTAL: R$ 22.966,67. RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos Vieira, em 29/07/2022.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0011161-50.2022.6.05.8000. OBJETO: VII Seminário Nacional de Projetos
em BIM - "Como a Administração Pública poderá implantar e contratar com segurança e
em conformidade com a jurisprudência aplicada do TCU e a nova Lei de Licitações
14.133/2021". FAVORECIDO: ALIAR TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES LTDA, CNPJ n.
36.146.270/0001-52. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c 13, IV, da Lei n.º 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR
TOTAL: R$ 5.760,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 29/07/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n.º 077/2021, firmado entre o
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a empresa ASA COMÉRCIO E SERVIÇOS
INTEGRADOS LTDA. OBJETO: Reequilíbrio econômico-financeiro, com alteração dos
valores unitários descritos nos itens 13 e 21, bem como alteração de razão social.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 17, do Decreto n.º 7.892/2013 e o art.65, II, "d", da Lei n.º
8.666/93. PROCESSOS SEI nºs: 0002730-61.2021.6.05.8000 e 0017510-06.2021.6.05.8000.
ASSINATURA: 29/07/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e a
Sra. Andrea Luisa Jesus de Lacerda, pelo fornecedor.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE000950, emitida em 28/07/2022. FAVORECIDO: BRASLY N C
COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. OBJETO: - AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO (Item nº 01)
VALOR: R$ 121.500,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 27/2022, e Leis 10520/02
e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.30.29; Ação
02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº 0008650-79.2022.6.05.8000.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE000900, emitida em 18/07/2022. FAVORECIDO: EASYT EC H
INFORMÁTICA E SERVICOS LTDA. OBJETO: - Aquisição de Leitor Biométrico, VALOR: R$
88.776,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 35/2021, e Leis 10520/02 e 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.4.4.90.52.35; Ação 02.122.0033.20GP.0029,
PROCESSO 0000435-17.2022.6.05.8000.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE000935, emitida em 26/07/2022. FAVORECIDO: RC RAMOS
COMÉRCIO LTDA - ME. OBJETO: - Aquisição de material de expediente (Itens nº 03 e 70)
VALOR: R$ 46.584,90. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 24/2021, e Leis 10520/02 e
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.30.16; Ação
02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº 0017504-96.2021.6.05.8000.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022 - UASG 70013

Nº Processo: 0005408-15.2022. Objeto: Contratação de serviço de consultoria
em segurança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para implantação de um
Sistema de Gestão da Segurança da Informação e Privacidade (SGSI/SGPI) no TRE-BA, em
conformidade com as normas ISO 27.001:2013 e 27.701:2019. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 01/08/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1ª Avenida do Centro Administrativo da
Bahia, N.º 150 - Salvador -ba, Paralela - Salvador/BA ou
https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00048-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/08/2022
às 13h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no
Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), bem como no site do
Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por
meio do telefone (71) 3373-7083 .

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro

(SIASGnet - 29/07/2022) 70013-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 4.285/2022. Espécie: Contrato n.º 60/2022. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e DAYANNE NOGUEIRA DE AMORIM. Objeto: Locação de
imóvel para armazenamento das urnas eletrônicas da 78ª Zona Eleitoral - Horizonte/CE.
Fundamento Legal: Art. 24, X da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; e na autorização que
conste no processo administrativo n.º 4.285/2022. Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral do TRE-CE e, pela contratada, Dayanne Nogueira de Amorim. Data: 26/07/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 170º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo visa ao acréscimo contratual dos quantitativos
medidos a maior relativos à 53ª medição. O total de acréscimo importa na quantia de R$
489.309,38 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e nove reais e trinta e oito
centavos),correspondente ao percentual aproximado de 0,8654% do valor inicial atualizado
do contrato. Assina, Desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto, Presidente do TRE-CE;
pela Contratada, Hercília Maria Bandeira Sales Valente, Diretora Superintendente, e Paulo
Sérgio Tavares D'Oliveira, Diretor Comercial. DATA: 26/7/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 20/2022, firmado em 29/07/2022, com a empresa SEVEN SECURE TECNO LO G I A
DA INFORMAÇÃO LTDA. (CNPJ: 30.896.451/0001-10); Objeto: O presente contrato tem por
objeto a aquisição de Solução de Gerenciamento de Acessos Privilegiados para dispositivos
(ativos de rede, servidores físicos e virtuais e outros sistemas tecnológicos), com
capacidade para armazenar, proteger, controlar, gerenciar, auditar e monitorar o acesso
privilegiado incluindo serviço de instalação e transferência de conhecimento, conforme
especificações, exigências e prazos constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital
da Licitação TSE nº 85/2021, e proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte deste
instrumento, independentemente de transcrição, no que não conflitar com as disposições
do presente contrato; Processo: 0003710-08.2022.6.07.8100; Vigência: O presente contrato
terá vigência de 6 (seis) meses, contados a partir da data da última assinatura no SEI
(Sistema Eletrônico de Informações); Valor total: R$ 559.000,00; Signatários:
Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Presidente do TRE/DF, e Senhor DOUGLAS
SOUZA ARAÚJO.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2022 - UASG 070015 - TRE-ES

Número do Contrato: 33/2019.

Nº Processo: 0000102-41.2019.

Pregão. Nº 34/2019. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO S A N T O.

Contratado: 10.565.981/0001-78 - LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA. Objeto:

Inclusão no contrato das obrigações das partes relativas à lei LGPD e prorrogação da

vigência por 12 (doze) meses.. Vigência: 16/10/2022 a 15/10/2023. Valor Total

Atualizado do Contrato: R$ 526.724,16. Data de Assinatura: 19/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 19/07/2022).
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2022.
À SCON,
 
Para registro contábil do Contrato nº 35/2022.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 01/08/2022, às 15:45, 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
1115781 e o código CRC 1680184A.

0006479-70.2021.6.02.8000 1115781v1
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E-mail - 1115819

Data de Envio: 
  01/08/2022 15:59:54

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

Para:
    4x4@4x4rentacar.com.br

Assunto: 
  Contrato nº 35-2022-TRE-AL, assinado pelas partes, para acompanhamento

Mensagem: 
  Prezado Sr. José Lael Marques de Almeida,
Representante da empresa J. L. M. DE ALMEIDA

Segue, em anexo, o Contrato nº 35-2022-TRE-AL, assinado pelas partes, para acompanhamento.

O Contrato Nº 35/2022 foi publicado no DOU, em 01/08/2022, conforme publicação também anexada.

Segue também, nota de empenho nº 2022NE423 referente à contratação.

OBS: Solicitamos confirmar o recebimento dos documentos.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983.0622

Anexos:
    Contrato_1114130_contrato_35__2_.pdf
    Nota_1113307_NE_070011_2022NE000423_v002_86960721000169_20220727192550.pdf
    Publicacao_1115617_Publicacao_01_08___TODOS.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  01/08/22  16:15     NS                               USUARIO : MAGDA          
  DATA EMISSAO      : 28Jul22   VALORIZACAO : 28Jul22  NUMERO  : 2022NS002927 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 86960721/0001-69 - J L M DE ALMEIDA                       
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000113            DATA VENCIMENTO  : 01Ago22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO 35/2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE TRANSP
  ORTE DE AGENTES E MATERIAIS DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS,
DECORRENTES DAS A
  TIVIDADES PREPARATÓRIAS E DE EXECUÇÃO DAS ELEIÇÕES GERAIS 2022
(VISTORIA DOS L
  OCAIS DE VOTAÇÃO, PREPARAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS, SEÇÕES
ELEITORAIS, COLETA
  DE VOTOS, APURAÇÃO, REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE URNAS), SENDO R$
258.542,15, P
  ARA O PRIMEIRO TURNO E R$ 247.067,15 PARA O SEGUNDO TURNO, SE
HOUVER.         
                                                                               
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 86960721000169                 812310201                            
                                                                      505.609,30
                                                                            
  LANCADO POR : 52741478449 -  MAGDA                           01Ago22   16:14  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA   
-----------------------------------xxx------------------------------------------          
                                                                                
  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  01/08/22  16:16                                      USUARIO : MAGDA          
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM
EXECUÇÃO               
  CONTA CORRENTE  : N 86960721000169                                            
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  J L M DE ALMEIDA                                                              
                               SALDO ANTERIOR A 01JUL                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    28Jul 070011 00001 NS002927 541404          505.609,30C          505.609,30C
                                                                               
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
                                                                                
                                                                               
 

Documento assinado eletronicamente por MAGDA VIEIRA LINS, Analista Judiciário,
em 01/08/2022, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1115854 e o código CRC 5F89FEBE.

0006479-70.2021.6.02.8000 1115854v2
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-
s2jE2a-29-532/8a-8-Y8341548-3Z-N[CLHLLC\]̂C_̀a-5??b35@8-c2A5?-c5142?a
c515-5689c53d5923487
-
v-Y8341548-lZ-N[JLHLL-i8b-cE:Ab65@8-38-wv~a-29-HIJHKJLHLLa-683i8192
cE:Ab65�n8-459:|9-532/5@57
-
s2jE2-459:|9a-3845-@2-29c23d8-3Z-LHLLl̂.LN-12i212342-�-68341545�n87
-
vgsM-s8Ab6b4598?-683ib1951-8-1262:b92348-@8?-@86E92348?7
-
_4236b8?592342a
-
s53@15-�2A235-̀b95-_A2/53@12
s̀Y-C-\]̂J_̀
?A60412C5A7DE?7:1
�KL�-LILL7��O.J��O[JrrrKN7HOLL
-

RU+�<�VS,

_1}Ebk8M-_\\HHHHN74/4
\5953d8M
I�

\bc8-@2-Y8342�@8M
42/4JcA5b3

_1}Ebk8M-_\\HHHH.7d49A \5953d8M\bc8-@2-Y8342�@8M

E-mail de recebimento do Contrato pela empresa (1116016)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1147



���������������� 	
�������
������������������
��������
�������� !�"#$"%&�&'"�
	�(
���
')�����%
�

	
�������
������������������
��������
�������� !�"#$"%&�&'"�
	�(
���
')�����%
� ���

*+,-./0/12,3.456,160
743-08479

:; .4<.=>.7?

@/ABCD,E1+FGHI@1IJK
@L@MN@OPQ6R

I0703>,E
S:T;

ICQ,1641U,3.456,E
0QQ?C20.C,3=Q6R

E-mail de recebimento do Contrato pela empresa (1116016)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1148



���������������	 
�������������������������������������������� �!" #$%#&'�'(#��
�)������(*�����&��


�������������������������������������������� �!" #$%#&'�'(#��
�)������(*�����&�� ���

+,-./0/1/0/23456762879:8;2
<=>=-.?@64A266B3064A23?.C@64A266B3064A231523D6B8EF@8;2G
+=H=-.IJKLMKILII.NNOL/.PQ
RSSTUHV-.W@B7X.Y9452659.4Z.[\KILII.79:.9.]̂_KP̀.aLNb

c9:.Ad6ee

f3gF3.64309.6.:d4F56.@3:.h6B92.23i323453.69.@3gF29.g62645d6.A9.79452659
]̂_KP̀.jk.[\KILIIl.g9@562d6.A9.673d53.A9.]2d;F46B.̂ 3gd946B._B3d5926B.A9
PB6g96@.m626.A62.7945d4FdA6A3.46.3:d@@n9.A6.6moBd73.EF459.6.@3gF26A9268
pd79.49.6gF62A98

P5347d9@6:3453l

q652r7d68.

_:.IsKLMKILII.NtO[Nl.]̂_DP̀Kf_uvw.x_.̀yYy]Puz_f._.Ywj]̂P]wf.3@723h3FO

c96.]62A3e
.
f3gF3.3:.64309.9.Y9452659.4Z.[\KILII.m626.6@@d465F26l.m23i32347d6B:3453
3B352{4d76l.6526h|@.A3.59}348
.
Pmo@l.A3h9Bh32.9.62~Fdh9.6@@d46A9.m626.@B71523D6B8EF@8;28
.
f3.4n9.i92.m9@@rh3B.6.6@@d465F26.3B352{4d76l.@9Bd7d59.6.d:m23@@n9.A3.AF6@
hd6@.A9.79452659l.@F6.6@@d46F26.:64F6B.3.34676:d4�6:3459.A6@.AF6@.hd6@
m626.6.f3�n9.A3.̀d7d5��3@.3.Y9452659@.A9.]̂_KP̀l.46.Ph34dA6.P2d@53F.A3
P4A26A3l.4Z.[MMl.p629B.�.Y_q.\ML\NDLJL.D.Q673doKP̀8
.
P5347d9@6:3453l
.
y4g2dA..q323d26.A3.̀d:6.P26FE9
f3�n9.A3.̀d7d56��3@.3.Y9452659@
.

RU,�=�VS-

P2~Fdh9O.P]]LLLL[8505
]6:64�9O
N}

]dm9.A3.Y9453�A9O
5305KmB6d4

P2~Fdh9O.P]]LLLL/8�5:B
�Q9@5262.79453�A9.A6
:34@6g3:�

]6:64�9O
I}

]dm9.A3.Y9453�A9O
5305K�5:B

E-mail de pedido de aceite de garantia (1116022)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1149



���������������	 
�������������������������������������������� �!" #$%#&'�'(#��
�)������(*�����&��


�������������������������������������������� �!" #$%#&'�'(#��
�)������(*�����&�� ���

+,-./012345678+389:
+;+<=+>?@AB

8CDCEF12
GHIJ

8/@13AK3L1EMKNA12
C@@O/PCM/1EQ@AB

E-mail de pedido de aceite de garantia (1116022)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1150



Apólice - Via Tomador 
 
Filial Apólice Endosso Proposta Dt. Emissão 

 

11-GOIANIA  0000000 9810219 29/07/2022 
 

Grupo Ramo    
 

RISCOS FINANCEIROS SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO   
 

Nome 
DADOS DO SEGURADO 

CNPJ 
 

 

   
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL  06.015.041/0001-38  
 

Endereço  Número Complemento  
 

AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE 377   
 

CEP Bairro Cidade UF  
 

57051-090 FAROL MACEIÓ AL  
 

Nome 
DADOS DO TOMADOR 

CNPJ 
 

 

   
 

J L M DE ALMEIDA EPP   86.960.721/0001-69  
 

Endereço  Número Complemento  
 

AV CENTENARIO 1712 - AEROPORTO 0   
 

CEP Bairro Cidade UF  
 

64003-700 AEROPORTO TERESINA PI  
  

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes da 

proposta de seguro mencionada, que lhe foi apresentada pelo "TOMADOR" acima identificado, proposta esta que, servindo de base para a emissão 

da presente Apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o "SEGURADO" de acordo com as Condições Gerais, Especiais 

e Particulares anexas e que fazem parte integrante da presente apólice, as reparações pecuniárias decorrentes dos riscos do seguro, tudo de acordo 

com as condições gerais, especiais e particulares anexas. 
 
GARANTIAS:  
TOTAL DA IMPORTÂNCIA SEGURADA: R$ 25.280,47 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).  
VIGÊNCIA: DAS 24:00H DO DIA 26 DE JULHO DE 2022 AS 24:00H DO DIA 1 DE ABRIL DE 2023.  
Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos:  
1) Demonstrativo de Prêmio;  
2) Condições Particulares;  
3) Condições Especiais;  
4) Condições Gerais;  
OBSERVAÇÕES:  
- Apólice emitida conforme TERMOS E CONDIÇÕES DA CIRCULAR SUSEP Nº 477, de 30 de Setembro de 2013 e seus ANEXOS e 
PROCESSO SUSEP Nº 15414.902037/2013-11; 
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente 

registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br; 
- DDG Berkley: 0800-7700797. 
 
 
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, 

previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros - site www.susep.gov.br - Atendimento gratuito ao público 

Susep 0800-021-8484 
 

CONDIÇÕES DE MODALIDADE 
 

MODALIDADES LIMITES INICIO VIGÊNCIA FIM VIGÊNCIA 
 
7519-Executante Prestador Serviços / Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias R$ 25.280,47 26/07/2022 01/04/2023 
 

CORRETOR 
 
202072541 - LRA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA  
Para a validade do presente contrato, a "SEGURADORA", representada de conformidade com o seu Estatuto Social, assina esta Apólice em 

única via original, na cidade de GOIANIA, estado de Goiás em 29 de julho de 2022 
 
Seguradora: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414  
Endereço: Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar - São Para falar com a Ouvidoria Berkley ligue para: 0800-797-3444 

CNPJ: 07.021.544/0001-89 ou envie um e-mail para: ouvidoria@berkley.com.br 

SAC: 0800-777-3123  
 
 

 
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414 
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CONDIÇÕES PARTICULARES  

Filial Apólice Endosso Proposta Dt. Emissão 

11-GOIANIA  0000000 9810219 29/07/2022 
Grupo Ramo    

RISCOS FINANCEIROS SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO   
 
A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o nº de 07.021.544/0001-89, com sede 

à Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar , São Paulo, SP, através desta Apólice de Seguro Garantia, garante ao 

SEGURADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL, inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 06.015.041/0001-38, 

com sede à AVENIDA Aristeu de Andrade, 377 - Farol, Maceió, AL as obrigações do TOMADOR: J L M DE ALMEIDA EPP, inscrito 

no CNPJ sob o nº 86.960.721/0001-69, com sede à AV CENTENARIO 1712 - AEROPORTO, Teresina, PI até o valor de R$ 

25.280,47 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), na modalidade abaixo 

descrita. 
 
 
 

 

Modalidade - Executante Prestador Serviços / Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias  
Importância Segurada - R$ 25.280,47 
Vigência -  das 24:00h do dia 26 de Julho de 2022 as 24:00h do dia 1 de Abril de 2023 
 
OBJETO: 
 

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE A INDENIZAÇÃO, ATÉ O VALOR DA GARANTIA FIXADO NA APÓLICE, PELOS 

PREJUÍZOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO TOMADOR NA MINUTA DO 

CONTRATO PRINCIPAL, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0006479-70.2021.6.02.8000 E EDITAL Nº 49/2022 PREGÃO 

ELETRÔNICO , QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORRENTE DO CONTRATO Nº 35/2022 

DESCRITO NA CLÁUSULA DO OBJETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE O TOMADOR E SEGURADO, E COBERTO POR ESTÁ 

APÓLICE. A VIGÊNCIA DESTA GARANTIA NA MODALIDADE PRESTADOR DE SERVIÇOS É DE 26/07/2022 A 01/04/2023, COM 

IMPORTÂNCIA SEGURADA DE R$ 25.280,47. 
 
 
 

COBERTURA ADICIONAL: 
 

EM COMPLEMENTO À GARANTIA DESCRITA ACIMA, ESTÁ APÓLICE CONTEMPLA TAMBÉM COBERTURA ADICIONAL DE 
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, GARANTINDO O REEMBOLSO DOS PREJUÍZOS COMPROVADAMENTE 
SOFRIDOS EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES DE NATUREZA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DO 
TOMADOR ORIUNDAS DO CONTRATO PRINCIPAL NAS QUAIS HAJA CONDENAÇÃO JUDICIAL DO TOMADOR AO 

PAGAMENTO E O SEGURADO SEJA CONDENADO SUBSIDIARIAMENTE E QUE OS VALORES TENHAM SIDO PAGOS POR 
ESTE, EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIAS TRANSITADA EM JULGADO, BEM COMO DO TRÂNSITO EM 
JULGADO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS OU AINDA NAS HIPÓTESES DE ACORDO ENTRE AS PARTES COM PRÉVIA 
ANUÊNCIA DA SEGURADORA E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. A VIGÊNCIA DESTA 
GARANTIA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA É DE 26/07/2022 A 01/04/2023, SENDO QUE AS CONDIÇÕES 
ESPECIAIS RELATIVAS A ESTA COBERTURA FAZEM PARTE INTEGRANTES E INSEPARÁVEIS DESTA GARANTIA. 
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A MODALIDADE E A IMPORTÂNCIA SEGURADA ACIMA, DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE, CONTEMPLAM 

AS COBERTURAS ADICIONAIS DESCRITAS ABAIXO: 
 
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS: ATÉ 100% DO VALOR 

DA IMPORTÂNCIA SEGURADA DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE. 
 
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA COBERTURA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA: ATÉ 100% DO 

VALOR DA IMPORTÂNCIA SEGURADA DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE. 
 
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO GLOBAL, CONTEMPLANDO TODAS AS COBERTURAS DA APÓLICE: R$ 25.280,47. 

 
 
 
 

 

*********************************** fim de texto *********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A presente minuta é meramente indicativa e tem validade máxima de 7(sete) dias corridos a partir 

de sua emissão, observadas, ainda, as condicionantes nela estabelecidas 

 

 

GOIANIA, 29 de julho de 2022 
 
 
 
 
 

 

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA 
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Condições e Cláusulas do Seguro 
 
 

 

Cláusulas Particulares 
 

1. Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da SUSEP nº 477/13 e fica expressamente estabelecido 

que para todos os fins e efeitos de direito, a regulação do sinistro observará o disposto nas Condições Gerais e Especiais 

da presente Apólice. 
 
2. Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por 

esta seguradora referente ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro. 
 
3. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o 

segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada 

na mesma, não assegurando o pagamento de quaisquer danos acordados, indenizações a terceiros, danos ambientais, 

lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, não assegurando, ainda, riscos 

referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, obrigações quanto ao pagamento de tributos, quebra de sigilo e 

confidencialidade em conformidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-garantia. 
 

4. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que esta Seguradora não terá responsabilidade de indenizar 

reclamação quanto à cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indício de sinistro ou inadimplemento 

contratual que tenha origem anterior à data de emissão do presente instrumento e que não tenha sido previamente 

informado pelo Segurado à Seguradora. 
 
5. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro 

garantia quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos ou fatos violadores de normas de 

anticorrupção que tenham sido provocados pelo segurado ou seu representante, seja isoladamente, seja em concurso 

com o tomador ou seu representante. 
 
6. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pelas 

presentes Cláusulas Particulares. 
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1. OBJETO:  
1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do 
inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação 
de serviços.  
1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à 
Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.  
1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e 
Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo. 
 
2. DEFINIÇÕES:  
Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n° 
8.987/95:  
I – Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do 
contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de 
seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes. 
 
3. VIGÊNCIA:  
3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras: 
I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou 
compras; II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.  
3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da 
seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em 
vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia. 
 

4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:  
4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência 
do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não 
cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da 
notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.  
4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo 
segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento 
do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.  
4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo 
do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:  
a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, 
seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador; 
b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador; 
c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, 
trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador; 
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos; 
e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos; 
4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro;  
4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após 
análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o 
sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação; 
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5. RATIFICAÇÃO:  
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição 
Especial. 
 
 

COBERTURA ADICIONAL I: AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS: 
 

1. OBJETO:  
1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o limite máximo de indenização, o 
reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de 
responsabilidade do tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judicial do tomador ao pagamento e 
o segurado seja condenado subsidiariamente e que os valores tenham sido pagos por este, em decorrência de sentença 
condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de 
acordo entre as partes com prévia anuência da seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário.  
1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente à relação trabalhista e/ou previdenciária 

entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o tomador, oriundas do contrato principal objeto desta garantia, ocorridas dentro 

do período de vigência da apólice. Consequentemente, a responsabilidade da seguradora será relativa ao período de vigência da 

apólice e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido. 
 
2. DEFINIÇÕES:  
Definem-se, para efeito desta cobertura adicional: 
2.1. Autor/Reclamante: aquele que propõe na justiça trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda do contrato principal, 
firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da apólice em questão.  
2.2. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do 
pagamento de indenização, por cobertura contratada.  
2.3. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis nº 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no 
que couber, bem como em leis esparsas, as quais dispõem sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria 
de empregado, observando-se as datas e percentuais.  
2.4. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida 
ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito 
e todos seus reflexos, conforme determina a legislação em vigor.  
2.5. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é 
insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços, aqui denominado tomador, e esgotadas as 
tentativas de executá-lo, pode-se exigir do segurado o cumprimento das obrigações do réu/tomador, desde que o segurado 
tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial. 
 
3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:  
3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar defesa trabalhista e/ou 
previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de natureza remuneratória ou direito de 
responsabilidade do tomador, deverá comunicar à seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) 
referida(s) citação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como 
pelo réu/tomador.  
3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o segurado terá seus 
direitos preservados até decisão definitiva. 
3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho. 
3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação do 
segurado à seguradora, quando transitada em julgado a ação, com o pagamento dos valores constantes na 
condenação do segurado. 
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3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem 

prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais: 

a) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura Adicional; 
b) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados; 
c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver. 
d) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
e) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços contratados; 
f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no contrato 
principal dentro do período de vigência da apólice. 
3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada durante o prazo 
prescricional, nos termos o art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do 
Trabalho.  
3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro; 
3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos citados no item 3.2.1, 
a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de 
sinistro. 
 

4. ACORDOS:  
4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordos nas ações judiciais 
cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo simples das verbas pleiteadas 
pelo autor, juntamente com uma estimativa do valor a ser acordado.  
4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fizer sua análise da situação fático-
jurídica, enviará ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento, sua aceitação ao valor proposto, 
ou apresentará um valor máximo alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará preposto para audiência, 
cuja data será devidamente comunicada pelo segurado em tempo hábil.  
4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou previdenciárias poderão ser realizados, desde 
que cumpridos os requisitos dos itens 4.1. e 4.2. 
 

5. INDENIZAÇÃO:  
Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a seguradora indenizará o segurado, por meio de reembolso, até o 
limite máximo de indenização estabelecido na apólice. 
 

6. PERDA DE DIREITO:  
Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das Condições Gerais, o segurado perderá o direito à 
indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:  
I – não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional.  
II – quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for 
considerado revel nos termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis do Trabalho ou confessar.  
III – se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da seguradora ou este não for homologado pelo 
Poder Judiciário. 
IV – nos casos de condenações do tomador e/ou segurado no que se refere a dano moral e/ou dano material, 
assédio moral ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e/ou do segurado e indenizações 
por acidente de trabalho. 
 

7. RATIFICAÇÃO:  
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição 
Especial. 
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1. OBJETO:  
1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o 
segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) 
modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, 
em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no 
âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em 
função de: I – processos administrativos; 
II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 
III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida 
ativa; IV – regulamentos administrativos. 
11.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e 
indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação 
específica, para cada caso. 

 
2. DEFINIÇÕES:  
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia. 
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de 
seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.  
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um 
plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.  
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou 
Condições Especiais, de acordo com cada segurado.  
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e 
particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 
obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.  
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro 
Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.  
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo 
seguro.  
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função 
do pagamento de indenização.  
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar 
da apólice ou endosso.  
2.10. Prêmio Único: Valor a ser pago para a garantia do risco calculado para a vigência integral da apólice, podendo 
ser pago à vista ou parcelado.  
2.11. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da 
reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.  
2.12. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da 
legislação em vigor.  
2.13. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento 
acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados. 
2.14. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 
2.15. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações 
assumidas pelo tomador.  
2.16. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o 
segurado, conforme os termos da apólice. 
2.17. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 
2.18. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 
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3. ACEITAÇÃO:  
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo 
proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos 
essenciais ao exame e aceitação do risco.  
3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela 
recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.  
3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados 
da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem 
modificação do risco.  
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise 
e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 
3.3.. 3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais 
de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de 
novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.  
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração 
proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em 
que se der a entrega da documentação.  
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, 
especificando os motivos da recusa.  
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita 
do seguro.  
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no 
item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, 
ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a 
suspensão.  
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta. 

 
4. VALOR DA GARANTIA:  
4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. 
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de 
base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo 
a seguradora emitir o respectivo endosso.  
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação 
do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da 
garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por 
meio da emissão de endosso. 

 
5. PRÊMIO DO SEGURO:  
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice. 
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o 
prêmio nas datas convencionadas.  
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à 
execução do contrato de contra garantia.  
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo 
administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a 
possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional 
dos juros pactuados. 
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Anexo Minuta de Garantia para aceite (1116027)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1159



 
CONDIÇÕES GERAIS  

Filial Apólice Endosso Proposta Dt. Emissão 

11-GOIANIA  0000000 9810219 29/07/2022 
Grupo Ramo    

RISCOS FINANCEIROS SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO   

 

que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente 

bancário.  
5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, 

observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. 
 

6. VIGÊNCIA:  
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a 
vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas 
nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.  
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de 
acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.  
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que 
serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, 
devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.  
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação 
do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá 
acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão 
de endosso. 

 

7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:  
7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições 
Especiais, quando couberem.  
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a 
efetivação da Reclamação de Sinistro.  
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação 
complementar.  
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, 
nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;  
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por 
escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de 
forma detalhada. 

 

8. INDENIZAÇÃO:  
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia 
da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:  
I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua 
integral responsabilidade; e/ou  
II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do 
tomador, cobertos pela apólice. 
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 
8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro 
do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o 
processo de regulação do sinistro.  
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, 
voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.  
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 

(trinta) dias será suspenso voltando a correr a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão. 
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no 
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contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem 

prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.  
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos 
do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha 
sido pago. 

 

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES:  
9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 
8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:  
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de 
caracterização do sinistro; e 
b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao 
término do prazo fixado. 
9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base 
na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele 
publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.  
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da 
obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda 
Nacional.  
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer 

interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato. 
 

10. SUB-ROGAÇÃO:  
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-
rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham 
dado causa ao sinistro.  
10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se 
refere este item. 

 

11. PERDA DE DIREITOS:  
O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 
I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 
II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do 
segurado; 
III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas 
entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora; 
IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo 
beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro; 
V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro; 
VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé 
circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador 
ou que possam influenciar na aceitação da proposta;  
VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco. 

 

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:  
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em 
benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, 
com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum. 
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13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES:  
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, 
salvo no caso de apólices complementares. 

 

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA:  
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer 
primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:  
I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou 
declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice; II – quando o segurado e a seguradora assim o 
acordarem; 
III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;  
IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um 
contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou  
V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições 
Especiais. 14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente 
será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 
56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1, pelo 
recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93. 

 

15. RESCISÃO CONTRATUAL:  
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da 
seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:  
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta poderá reter do prêmio recebido, além 
dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;  
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora poderá reter, no máximo, além dos 
emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relação a Ser Aplicada......................................................Relação a Ser Aplicada  
Sobre a Vigência Original...........% Do Prêmio..................Sobre a Vigência Original............% Do Prêmio 
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Para a Obtenção de .......................................................... Para a Obtenção de   

Prazo em Dias...................................................................  Prazo em Dias   

15 /365.......................................... 13 ................................... 195 /365....................................... 73 
30 /365.......................................... 20 ................................... 210 /365 ...................................... 75 

45 /365.......................................... 27 ................................... 225 /365 ...................................... 78  
60 /365.......................................... 30 ...................................240 /365 .......................................80 
75 /365.......................................... 37 ...................................255 /365 ......................................83 
90 /365.......................................... 40 ...................................270 /365 .......................................85 
105 /365........................................ 

46.................................... 285 /365 ......................................88 
120 /365........................................ 

50.................................... 300 /365 ......................................90 
135 /365........................................ 

56.................................... 315 /365 ......................................93 
150 /365........................................ 

60 ................................... 330 /365 ......................................95 
165 /365 ....................................... 

66.................................... 345 /365....................................... 98 

180 /365........................................ 
70.................................... 365 /365...................................... 100 

 
15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual 

correspondente ao prazo imediatamente inferior. 
 

16. CONTROVÉRSIAS:  
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas: 
I – por arbitragem; ou 
II – por medida de caráter judicial.  
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, 
que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.  
16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver 
todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o 
mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário. 
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996. 

 

17. PRESCRIÇÃO:  
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 

 

18. FORO:  
As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste. 

 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS  
19.1. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. 
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas. 
19.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.  
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi 
corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.  
19.5. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio 
eletrônico www.susep.gov.br. 
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição 
em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.  
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão 
totalmente a cargo da Sociedade Seguradora. 
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19.9. O Tomador, por meio próprio ou por seu corretor de seguros ou representante legal, ao assinar a proposta de 

seguro, declara o conhecimento e o acesso a presente condições contratuais, pelos canais disponíveis pela 

seguradora e constante na proposta de seguro. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2022.
Aos gestores Carlos Antônio Vieira Costa e José

Carlos de Souza,
Para análise da minuta do seguro garantia

do Contrato nº 35/2022, doc SEI 1116027, enviado pela
empresa para aceite (doc. SEI 1116022).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 01/08/2022, 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
1116032 e o código CRC ABE5F0F6.

0006479-70.2021.6.02.8000 1116032v1
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  01/08/22  18:08     NS                               USUARIO : MAGDA          
  DATA EMISSAO      : 28Jul22   VALORIZACAO : 28Jul22  NUMERO  : 2022NS002937 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 86960721/0001-69 - J L M DE ALMEIDA                       
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000113            DATA VENCIMENTO  : 01Ago22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  CANCELAMENTO DO 2022RC000113 / 2022NS002927 CORREÇÃO DO CAMPO
OBSERVAÇÃO.     
                                                                              
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 546404 86960721000169                 812310201                            
                                                                      505.609,30
                                                                            
                                                                                
  LANCADO POR : 52741478449 -  MAGDA                           01Ago22   18:00  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA   
-----------------------------------xxx-------------------------------------------               
                                                                                
  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  01/08/22  18:08                                      USUARIO : MAGDA          
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM
EXECUÇÃO               
  CONTA CORRENTE  : N 86960721000169                                            
  J L M DE ALMEIDA                                                              
                               SALDO ANTERIOR A 01JUL                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    28Jul 070011 00001 NS002927 541404          505.609,30C                     
    28Jul 070011 00001 NS002937 546404         -505.609,30C                 0,00
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
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Documento assinado eletronicamente por MAGDA VIEIRA LINS, Analista Judiciário,
em 01/08/2022, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1116050 e o código CRC BA8FB9D8.

0006479-70.2021.6.02.8000 1116050v2

SIAFI - Registro/Baixa de Contratos SCON 1116050         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1167



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

 

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  01/08/22  18:11     NS                               USUARIO : MAGDA          
  DATA EMISSAO      : 01Ago22   VALORIZACAO : 01Ago22  NUMERO  :
2022NS002936   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 86960721/0001-69 - J L M DE ALMEIDA                       
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000114            DATA VENCIMENTO  : 01Ago22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO 35/2022 (1114130), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS
   DE TRANSPORTE DE AGENTES E MATERIAIS DO TRE/AL, DECORRENTES DAS
ELEIÇÕES GERA
  IS 2022 (VISTORIA DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO, PREPARAÇÃO DAS URNAS
ELETRÔNICAS, SEÇ
  ÕES ELEITORAIS, COLETA DE VOTOS, APURAÇÃO, REPARAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO
DE URNAS),
   SENDO R$ 258.542,15, PARA O PRIMEIRO TURNO E R$ 247.067,15 PARA O
SEGUNDO TUR
  NO, SE HOUVER. SEI 0006479-70.2021.6.02.8000.                                 
                                                                           
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 86960721000169                 812310201                            
                                                                      505.609,30
                                                                            
  LANCADO POR : 52741478449 -  MAGDA                           01Ago22   17:57  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA 
 
-----------------------------------------xxx------------------------------------                
                                                                                
  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  01/08/22  18:11                                      USUARIO : MAGDA          
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM
EXECUÇÃO               
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  CONTA CORRENTE  : N 86960721000169                                            
  J L M DE ALMEIDA                                                              
                               SALDO ANTERIOR A 01AGO                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    01Ago 070011 00001 NS002936 541404          505.609,30C          505.609,30C
                                                                            
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
                                                                                
                                                                               
 

Documento assinado eletronicamente por MAGDA VIEIRA LINS, Analista Judiciário,
em 01/08/2022, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1116053 e o código CRC FFC396E5.

0006479-70.2021.6.02.8000 1116053v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2022NS002927 (1115854) - cancelada;
2022NS002937 (1116050) - de cancelamento;
2022NS002936 (1116053) - correta.

Observação:

À Unidade Gestora,
Após registro contratual, para ciência e continuidade da

gestão.
 
Ao GSAD,
Informo a ausência do CNJP da contratada na

qualificação das partes no preâmbulo do contrato juntado sob o
evento 1114130.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 02/08/2022, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1116055 e o código CRC 902281F3.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2022.
À Gestão Contratual.
 
Tendo em vista a proximidade das Eleições 2022,

solicito informar, até a próxima quarta, dia 3 de agosto de
2022, acerca do contato realizado com a empresa contratada,
se já houve alguma reunião com os respresentantes da
mesma e qual o status da execução contratual.

Esclareço que as informações serão repassadas à
CPPE, para controle e monitoramento.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/08/2022, às 22:04, 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
1116059 e o código CRC 64A3C29E.

0006479-70.2021.6.02.8000 1116059v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2022.
R.H.
À AJ-DG.
Senhor Assessor,
Em face do requerimento formulado pela empresa

contratada - J L DE ALMEIDA (v.
docs. 1114130, 1116022 e 1116027), faço remessa dos autos a
essa unidade para, à luz das disposições legais e contratuais,
se pronunciar sobre a minuta do contrato de seguro (apólice)
carreada por ela (contratada).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 02/08/2022, às 14:37, 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
1116735 e o código CRC A1819E6C.

0006479-70.2021.6.02.8000 1116735v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006479-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : APÓLICE. SEGURO. GARANTIA. CONTRATO.

 

Parecer nº 1057 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Por conduto do Despacho AGC 1116735, vieram os

presentes autos a esta Assessoria Jurídica, para fins de
análise e pronunciamento acerca da minuta de apólice de
seguro garantia, contida no evento 1116027, referente
ao Contrato nº 35/2022 (1114130).

 
Do cotejo do referido instrumento verica-se que

o seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado
na apólice, no valor de R$ 25.280,47 (vinte e cinco mil
duzentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos), pelos
prejuízos causados pelo Tomador ao Segurado, em razão de
inadimplemento das obrigações previstas no Contrato n°
35/2022 e Edital do Pregão Eletrônico nº 49/2022, constante
destes autos, cujo objeto é a  (Processo SEI nº 0001437-
74.2020.6.02.8000, cujo objeto é a prestação dos serviços 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 votos, apuração, reparação e substituição
de urnas).

 
A apólice do mencionado seguro-garantia abrange,

em transcrição literal trazida do instrumento, "A
INDENIZAÇÃO, ATÉ O VALOR DA GARANTIA FIXADO NA
APÓLICE, PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO
INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO
TOMADOR NA MINUTA DO CONTRATO PRINCIPAL, (...),
QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DECORRENTE DO CONTRATO Nº 35/2022 DESCRITO NA
CLÁUSULA DO OBJETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE O
TOMADOR E SEGURADO, E COBERTO POR ESTÁ APÓLICE.
A VIGÊNCIA DESTA GARANTIA NA MODALIDADE
PRESTADOR DE SERVIÇOS É DE 26/07/2022 A 01/04/2023,
COM IMPORTÂNCIA SEGURADA DE R$ 25.280,47".

 
É o que se tem a relatar.
 
A questão ora posta sob desbaste desta unidade

técnica está prevista na Lei nº 8.666/1993, que assim dispõe:
 

"Art. 56. A critério da autoridade
competente, em cada caso, e desde que
prevista no instrumento convocatório,
poderá ser exigida prestação de garantia
nas contratações de obras, serviços e
compras.
§ 1º Caberá ao contratado optar por uma
das seguintes modalidades de garantia:  
I - caução em dinheiro ou em títulos da
dívida pública, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante
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registro em sistema centralizado de
liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;   
II - seguro-garantia;   
III - fiança bancária. 
§ 2º A garantia a que se refere o caput
deste artigo não excederá a cinco por
cento do valor do contrato e terá seu
valor atualizado nas mesmas condições
daquele, ressalvado o previsto no
parágrafo 3º deste artigo." (Grifei)

 
Conforme se constata no dispositivo legal acima

transcrito,  cabe à contratada a opção por uma das
modalidades de garantia.

 
O valor total do contrato segurado é da ordem

de R$ 505.609,30 (quinhentos e cinco mil, seiscentos e nove
reais e trinta centavos), o que faz com o que valor do seguro
tenha o patamar de R$ 25.280,47 (vinte e cinco mil duzentos e
oitenta reais e quarenta e sete centavos), o que corresponde a
5% (cinco por cento) do mencionada valor global.

 
Essa é exatamente a quantia que a apólice cobre,

logo, dentro dos limites legais.
 
Ademais, consta da minuta da

apólice 1116027 a  data de início da vigência (26/07/2022) e
data do vencimento (1º/04/2023), de forma que cobre todo o
Contrato nº 35/2022, já que este último tem data prevista para
encerramento no dia 31/12/2022.

 
Por fim, o conteúdo das obrigações previstas no

Contrato n° 35/2022 abrange prejuízos decorrentes de
eventuais acões trabalhistas e/ou de ordem previdênciárias.

 
Desta feita, infere-se que o contéudo do seguro

está de acordo com o que necessário a atender os fins a que o
mesmo se presta.

 
Assim, entendo que a apólice pode e deve ser

aceita, posto que consentânea com as disposições legais.
 
É como opino.
 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 04/08/2022, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 04/08/2022, às 17:20, 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
1117102 e o código CRC 74053AF6.

0006479-70.2021.6.02.8000 1117102v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2022.
À SAD, 
 
Em atenção ao Despacho GSAD (1116059), A AJ-DG

manifestou-se por meio do Parecer 1057 (1117102), no
sentido de que a apólice pode e deve ser aceita, posto que
consentânea com as disposições legais.

Seguem os autos para prosseguimento do feito.
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 05/08/2022, às 11:01, 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
1119716 e o código CRC 82227A30.

0006479-70.2021.6.02.8000 1119716v1
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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 agosto de 2022.
À SAD.
Senhor Secretário de Administração,
Em face da gestão contratual que nos foi atribuída -

a este subscritor e ao colega servidor Carlos Antonio Vieira
Costa (v. Portaria 355/2021, doc. 0942180) -, e tendo em vista
o despacho de Vossa Senhoria (v. evento 1116059), informo-
lhe que ficou agendada reunião com representantes da
empresa para o próximo dia 15/08/2022 (uma segunda-feira),
conforme telefonema originada da empresa para esta unidade,
bem como aprovação pela AJ-DG da minuta da apólice de
seguro-garantia apresentada pela empresa (v.
docs. 1117102 e 1119716), cujo conhecimento tratarei
mediante e-mail a ser expedido à contratada, hoje.

Respeitosamente.  

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Assessor de
Gestão de Contratos, em 05/08/2022, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1120117 e o código CRC 5F7D26AF.

0006479-70.2021.6.02.8000 1120117v1
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E-mail - 1120198

Data de Envio: 
  05/08/2022 11:35:00

De: 
  TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>

Para:
    4x4@4x4retacar.com.br

Assunto: 
  Aprovação de minuta seguro-garantia.

Mensagem: 
  
À Empresa JML DE ALMEIDA (4X4 RENTACAR).
A/C da Senhora Patrícia.

Prezada Senhoria,

Comunico-lhe que a minuta referente ao seguro garantia do Contrato TRE/AL Nº 35/2022 foi aprovada
(aceita) pela Assessoria Jurídico-administrativa deste Tribunal.

Posto isto, solicito promover as medidas necessárias, com vistas à emissão da apólice da seguradora.

Atenciosamente.

José Carlos de Souza.
Cogestor do contrato
Telefone: (82) 2122 - 7694.

Anexos:
    E_mail_1116022_e_mail_pedido_de_aceite_de_seguro.pdf
    Parecer_1117102.html
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E-mail - 1120217

Data de Envio: 
  05/08/2022 11:39:55

De: 
  TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>

Para:
    4x4@4x4rentacar.com.br

Assunto: 
  Aprovação de minuta seguro-garantia. Confirmação reunião dia 15 de agosto/2022.

Mensagem: 
  À Empresa JML DE ALMEIDA (4X4 RENTACAR).
A/C da Senhora Patrícia.

Prezada Senhoria,

Comunico-lhe que a minuta referente ao seguro garantia do Contrato TRE/AL Nº 35/2022 foi aprovada
(aceita) pela Assessoria Jurídico-administrativa deste Tribunal.

Posto isto, solicito promover as medidas necessárias, com vistas à emissão da apólice da seguradora.

Solicito, por obséquio, confirmar a reunião aqui na sede do Tribunal, localizada na Av. Aristeu de Andrade,
377, Farol, Maceió/AL, agendada, por telefone, para o próximo dia 15/08/2022, a partir das 13h.

Atenciosamente.

José Carlos de Souza.
Cogestor do contrato
Telefone: (82) 2122 - 7694.

Anexos:
    E_mail_1116022_e_mail_pedido_de_aceite_de_seguro.pdf
    Parecer_1117102.html
    E_mail_1120198.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4916 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/AGC

À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário, 
 
Tratam os presentes autos de contratação de empresa

especializada para prestação de serviços de transporte de agentes e
materiais da Justiça Eleitoral de Alagoas,  em face das atividades
preparatórias e de execução das Eleições Gerais de 2022 (que
consistem em etapas de vistoria dos locais de votação, preparação
das urnas eleitorais eleições, seções eleitorias, reparação e
substituição de urnas, coletas de mídias e apuração dos votos) - v.
Contrato TRE/AL Nº 35/2022 (doc. 1114130).

Pois bem.
Durante a tramitação do procedimento licitatório (em

especial, fase externa), correu o processo adminsitrativo SEI
nº 0006794-98.2021.6.02.8000 que cuidou de critérios a serem
utilizados na implantação de Postos de Transmissão - PTs nas
eleições gerais de 2022 e possíveis reflexos nas demais contratações
de serviços relativos ao pleito eleitoral.

Nesse contexto e apoiada na informação constante do
Despacho ACSEG 1084268 e Quadro Anexo (àquela informação) - ver
documento 1084271 -,  a gestão contratual, por meio de um de seus
servidores designados (v. Portaria da Presidência nº 355/2021, cfe.
doc. 0942180), apresentou naqueles autos (Processo SEI 0006794-
98.2021.6.02.8000) o esclarecimento de que seriam necessários mais
7 (sete) veículos para o 1º Turno de Votação (Etapa 7), e mais 7
(sete) veículos para o segundo turno de votação (Etapa 7), se houver,
nos dias 02/10/2022 e 30/10/2022, respectivamente (v.
Despacho 1105875).

Posto isto, submetemos os presentes autos à
consideração de Vossa Senhoria para, em aquiescendo, autorizar o
processamento de aditamento ao Contrato TRE/AL Nº 35/2022, no
sentido de acrescer quantidade de veículos acima mencionada, nos
dias assinalados (02/10/2022 e 30/10/2022, se houver segundo turno
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de votação), com fundamento na Cláusula Doze do referido contrato,
c/c as Cláusulas Terceira e Quarta (do mesmo negócio jurídico) e com
o art. 9º, da Lei nº 10.520/2002, e art. 65, II, "b", da Lei nº 8.666/93
e alterações posteriores.

Uma vez acatada a sugestão ora formulada e tendo em
vista a proposta de preços apresentada pela contratada e aceita pela
Administração (v. docs. 1108138 e 1109890), a Unidade Gestora
dispenderá R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), sendo R$
2.100,00 (dois e mil e cem reais) para cada turno de votação, se for o
caso), o que representa 0,83% (zero vírgula  oitenta e três por cento)
do valor global do contrato.

Por oportuno, apresentamos o Anexo XV - Lista de
Verificação - Alteração nos Contratos Administrativos, de que trata a
Portaria Presidência nº 226/2018/TRE/AL/PRE/COCIN/AAU (v.
doc. 1120409), que atesta a regularidade do procedimento ora
proposto.

Em paralelo, vão os autos à COFIN para juntada da
reserva de crédito para cobertura da despesa que poderá ser
autorizada pela autoridade competente.

À consideração de Vossa Senhoria.
Respeitosamente.  
   

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Assessor de
Gestão de Contratos, em 05/08/2022, às 13:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Técnico
Judiciário, em 05/08/2022, às 13:25, 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
1120219 e o código CRC 9DF13188.

0006479-70.2021.6.02.8000 1120219v8
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De: 4x4@4x4rentacar.com.br
Para: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>
Data: 05/08/2022 11:50 AM
Assunto: [agc] Aprovação de minuta seguro-garantia. Confirmação reunião dia 15 de agosto/2022.

Bom dia! 

A J LM DE ALMEIDA, confirma a reunião agendada para o dia 15/08/2022 as 13:00.
Obrigada pelo retorno referente ao seguro garantia do contrato TRE/AL N°
35/2022, a seguradora irá dar continuidade a emissão da apólice. 

Atenciosamente, 

Patrícia.   

Em 05/08/2022 11:39, TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS escreveu:

À Empresa  JML DE ALMEIDA (4X4 RENTACAR).
A/C da Senhora Patrícia.
 
Prezada Senhoria,
 
Comunico-lhe que a minuta referente ao seguro garantia do Contrato TRE/AL Nº 35/2022 foi
aprovada  (aceita) pela Assessoria Jurídico-administrativa deste Tribunal.
 
Posto isto, solicito promover as medidas necessárias, com vistas à emissão da apólice da
seguradora.
 
Solicito, por obséquio, confirmar a reunião aqui na sede do Tribunal, localizada na Av. Aristeu
de Andrade, 377, Farol, Maceió/AL, agendada, por telefone, para o próximo dia 15/08/2022, a
partir das 13h.
 
Atenciosamente.
 
José Carlos de Souza.
Cogestor do contrato
Telefone: (82) 2122 - 7694.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0006479-70.2021.6.02.8000

Anexo XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

 Empresa:  J L M DE ALMEIDA

 Procedimento Administrativo: 

0006479-70.2021.6.02.8000

 

 Contrato: TRE/AL Nº 35/2022 (v.
doc. 1114130).

 

Objeto: prestação dos serviços 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 votos, apuração, reparação e substituição de urnas).

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

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

SimNãoEvento/Obs.

1Documentação referente ao
procedimento licitatório realizado? x  V.

docs. 1108852, 1108855, 1108857 e 1120431.

2Contrato original assinado pelas
partes? x  V. doc. 1114130

3Eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?  x     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

  x  V. doc. 1115617

O prazo de vigência do ajuste
(contrato, ata, etc.) está sendo
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5
(contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente?
(Orientação Normativa/AGU nº 03,
de 01/04/2009)?

  x  V. termo de Contrato TRE/AL Nº 35/2022
(1114130).

 

6

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

   x  V. doc. 1120431.

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

    x   O documento será incluído nos autos pela
COFIN.

ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES

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

SimNãoEvento/Obs.

1
Manifestação da contratada
concordando com os acréscimos
e/ou supressões que
serão formalizados no termo aditivo?

 x  Acréscimo contratual de Ofício (art. 65, II, "b",
da Lei nº 8.666/93.x

2

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

 x
 O preço do aditamento decorreu de mera
operação matemática, cujo montante foi
informado no evento 1120219, a ser juntado
oportunamente pela COFIN.

3

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

x  V. Informação 4916 (doc. 1120219).

4

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

X  V. Informação 4916 (doc. 1120219).
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Assessor de
Gestão de Contratos, em 05/08/2022, às 13:05, 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
1120409 e o código CRC 6CB6E3DF.

0006479-70.2021.6.02.8000 1120409v2
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 86.960.721/0001-69 DUNS®: 914093559
Razão Social: J L M DE ALMEIDA
Nome Fantasia: 4X4 RENT A CAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/05/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 02/11/2022
FGTS 06/08/2022
Trabalhista Validade: 02/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/08/2022
Receita Municipal Validade: 02/10/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2023Validade:

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

Emitido em: 05/08/2022 12:57 de
CPF: 076.016.134-88      Nome: TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Declaração SICAF (1120431)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1185
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de agosto de 2022.
À SGO,
Para as providências da Informação nº 4916

(1120219).
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/08/2022, às 11:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1120669 e o código CRC 0EA1ECAD.

0006479-70.2021.6.02.8000 1120669v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  08/08/2022 17:37
        ***.742.724-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 214

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 167864 0100000000 339033 70277 FUN LOCVEI1

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

08/08/2022 0006479-70.2021.6.02 - 2.100,00

Código Nome

86.960.721/0001-69 J L M DE ALMEIDA

Favorecido

Endereço

CENTENARIO 1712 AEROPORTO

CEP

64003-700

Município

TERESINA PI

UF Telefone

Descrição

Reserva de Crédito. Locação de veículos com condutores. 1º Turno. Pleitos 2022. SEI 0006479-70.2021.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

08/08/2022 Inclusão 2.100,00

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

08/08/2022 17:36:08
Operação
Inclusão

SIAFI - Pré-Empenho  (1121398)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1188



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 214 - RO 1048

Observação:

Reserva do 1º Turno conforme evento (1120219). Caso haja 2º
Turno o valor será incluído na emissão da NE.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 08/08/2022, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1121400 e o código CRC A13F4E95.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 
Certifico que, nesta data, registrei no SIAC- Sistema de

Acompanhamento de Contratos, os dados do CONTRATO Nº 35/2022.
Do que, para constar, eu, Sandra Helena Lima Alexandre, Assistente
II da SLC, lavrei a presente certidão, que segue assinada
eletronicamente, encerrando o processo na Seção.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 09/08/2022, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1122037 e o código CRC 3BF2744F.

0006479-70.2021.6.02.8000 1122037v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2022.

À SEIC,

Para eventual atualização do Portal da Transparência.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 09/08/2022, às 16:00, 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
1122056 e o código CRC ADD4C60C.

0006479-70.2021.6.02.8000 1122056v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2022.
À SLC, para elaboração da minuta do Termo Aditivo

proposto.
Após, direcionem os autos à AJ-DG para a

competente análise.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/08/2022, às 20:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1122123 e o código CRC EC229B00.

0006479-70.2021.6.02.8000 1122123v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

1o Termo Aditivo ao Contrato 35/2022 
SEI -  0006479-70.2021.6.02.8000 

Processo SEI nº 0006479-70.2021.6.02.8000 
 
 
 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2022, 
celebrado nos autos do Procedimento SEI nº 
0006479-70.2021.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa J. M. L. DE ALMEIDA.. 
 

 Pelo presente Termo Aditivo, a União, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Órgão do Poder 
Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, 
Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato representado 
por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF 
sob o nº 087.912.284-68, e empresa J. L. M. DE ALMEIDA, com endereço na Avenida 
Centenário, nº 1.712, sala a – Aeroporto, Teresina/PI, CEP: 64003-700, Fone: (86) 
2140-0874, e-mail: 4x4@4x4rentacar.com.br,  neste ato representada por José Lael 
Marques de Almeida,  portador da C.I nº 933823, inscrito no CPF nº 386.942.553-91, 
resolvem, em face do que consta nos referidos autos, ajustar o presente Termo 
Aditivo, nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração quantitativa dos serviços  
contratados, a fim de acrescer 7 (sete) veículos para o 1º Turno de Votação (Etapa 
7), e mais 7 (sete) veículos para o segundo turno de votação (Etapa 7), se houver, 
nos dias 02/10/2022 e 30/10/2022, respectivamente. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 
 
 O valor total deste aditivo é de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 
sendo R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) para cada turno de eleição, que 
corresponde a um impacto de  0,83% (oitenta e três  centésimos por cento) do valor 
original do contrato. 

 
PARAGRAFO ÚNICO -  O novo valor do contrato,  considerando o acréscimo objeto 
deste  aditivo é de R$ 509.809,30 (quinhentos e nove mil, oitocentos e nove reais e 
trinta centavos). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à 
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas para 2022, PTRES 167864, Elemento de Despesa nº 339033 (Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

1o Termo Aditivo ao Contrato 35/2022 
SEI -  0006479-70.2021.6.02.8000 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL 
 
 Este termo aditivo tem amparo no artigo 65, inciso I, alínea “b” e  
parágrafo primeiro da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores  e na Doze  do 
Contrato nº 35/2022. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE 
 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, ao despacho da lavra 
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente desta Corte, evento SEI nº 
xxxx, constante no Procedimento SEI nº 0006479-70.2021.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da 
União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o 
presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus 
termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual 
segue assinado pelas partes contratantes. 
 

Maceió, xx de xxxx de 2022. 
 
 
Pelo TRE/AL: 

 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

 

 
 
Pela Empresa: 

  
           

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

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2022.
À AJ-DG,
Para análise da minuta de aditivo.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 10/08/2022, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1123048 e o código CRC 9B811963.

0006479-70.2021.6.02.8000 1123048v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2022.
Como medida prévia a análise desta Assessoria-

Jurídica da minuta do termo aditivo (1123047), recomenda-se
que os autos sejam levados ao conhecimento da SPPAC para
verificação da conformidade dos valores trazidos pela AGC na
Informação 4916 (1120219), e posterior ratificação dos
valores descritos na minuta, ou a sua correção pela SLC.

 
À Secretaria de Administração para

aperfeiçoamento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
10/08/2022, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 10/08/2022, às 18:45, 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
1123150 e o código CRC 8D7136F1.

0006479-70.2021.6.02.8000 1123150v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2022.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 1123150, remeto os

autos à SPPAC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/08/2022, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1123242 e o código CRC A18C07B4.

0006479-70.2021.6.02.8000 1123242v1
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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 agosto de 2022.
À AJ-DG (c/c SAD), considerando-se o que

requestado no evento 1123150, registrando-se que os
valores constantes da informação  4916 (1120219),
reproduzidos na minuta elaborada pela SLC (1123047), estão
corretos e adequados, não havendo óbice a que se dê o
devido impulso quanto a essa questão.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 11/08/2022, às 11:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1123508 e o código CRC 93AFFEA6.

0006479-70.2021.6.02.8000 1123508v1
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PROCESSO : 0006479-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : AGC
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA TERMO ADITIVO CONTRATO N° 35/2022. TRANSPORTE AUXILIAR. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA. ACRÉSCIMO.

 

Parecer nº 1115 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Vêm os autos em epígrafe à análise desta

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, ex vi parágrafo único,
do art. 38, da Lei nº 8.666/93, para fins de análise
da minuta do primeiro termo aditivo (1123047) ao Contrato nº
35/2022, firmado com a empresa J. L. M. DE ALMEIDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 86.960.721/0001-69, representada
por José Lael Marques de Almeida, CPF n° 386.942.553-91,
cujo objeto trata da prestação dos serviços 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
votos, apuração, reparação e substituição de urnas).

 
O pretendido aditamento tem por objeto 

quantitativa do objeto contratual (peças e serviços de
manutenção de veículos), a fim de acrescer em 0,83% (oitenta
e três centésimos por cento) seu quantitativo.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Sabendo-se que o Contrato nº 35/2022

(1114130) firmado em 26/07/2022, segundo sua Cláusula
Nona, tem vigência até 31 de dezembro do ano em curso, tem-
se que o Contrato está em vigência.

 
A AGC 1120219 iniciou  a implementação das

medidas para instrumentalização do termo aditivo, no importe
de 0,83%.

 
Após recomendação desta Assessoria (1123150), a

SPPAC analisou a contratação no evento SEI n° 1123508, no
qual entendeu como adequados os valores constantes na
Informação 4916 (1120219) da AGC, de R$ 4.200,00 (quatro
mil e duzentos reais), sendo R$ 2.100,00 (dois e mil e cem
reais) para cada turno de votação, se for o caso).

 
Consta reserva de crédito feita pela SGO no valor

suficiente em 1121398.
 
No evento SEI 1120409, consta a lista de

verificação exigida no Anexo XV da Portaria Presidência nº
226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU (alteração nos contratos
administrativos), 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.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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A alteração proposta na minuta do primeiro termo

aditivo (1123047) encontra amparo no  artigo 65, inciso I,
alínea b e parágrafo primeiro, da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores combinados com o parágrafo segundo da Cláusula
Doze do Contrato nº 35/2022:

 

“Art. 65. Os contratos regidos por esta lei
poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I- unilateralmente pela Administração:
 (...)
b) quando necessária a modificação do
valor contratual em decorrência de
acréscimo ou diminuição quantitativa de
seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;
(...)

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar,
nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem
nas obras, serviços ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) o valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edifício ou de
equipamento, até o limite de 50%
(cinqüenta por cento) para os seus
acréscimos.”.
 
 

4. DA MINUTA DO TERMO ADITIVO
 
Quanto

ao conteúdo da minuta constante do evento SEI
nº 1123047 do primeiro termo aditivo ao Contrato nº 35/2022,
vê-se que  guarda consonância com as regras dispostas no
art. 55 da Lei de Licitações, pois
discrimina as partes contratantes (preâmbulo), o objeto da 
 alteração - acréscimo quantitativo (cláusula primeira), os
valores decorrentes (cláusula segunda),  a dotação
orçamentária (cláusula terceira), o fundamento jurídico do
aditamento (cláusula quarta), a vinculação do termo aditivo ao
ato de autorização da Presidência  (cláusula quinta), a
publicidade (cláusula sexta) e, por fim, as incorporações do
termo aditivo ao contrato principal (cláusula sétima).

 
5. CONCLUSÃO
 
Sugere-se retificar a redação da Cláusula Quarta da

minuta do termo aditivo (1123047), para que conste:
 

CLÁUSULA QUARTA – DO SUPORTE
LEGAL
Este termo aditivo tem amparo no artigo
65, inciso I, alínea “b” e parágrafo
primeiro, da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores e na Cláusula Doze do
Contrato nº 35/2022.

 
Sem embargo, convém anexar ao procedimento

certidões de regularidade da empresa com as informações do
SICAF e consulta TCU.

 
Assim, uma vez cumpridas as diligências acima,
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esta Assessoria Jurídica aprova, em face de sua regularidade
jurídica, a minuta (1123047) do primeiro termo aditivo ao
Contrato nº 35/2022, celebrado com a empresa J. L. M. DE
ALMEIDA, inscrita no CNPJ sob o n° 86.960.721/0001-69,
representada por José Lael Marques de Almeida, CPF
n° 386.942.553-91, cujo objeto trata da 
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 votos, apuração, reparação e substituição
de urnas), para o acréscimo de 0,83% do seu quantitativo.

 

À Secretaria de Administração para
aperfeiçoamento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
11/08/2022, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 11/08/2022, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1123641 e o código CRC A023FBBA.

0006479-70.2021.6.02.8000 1123641v7
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 86.960.721/0001-69 DUNS®: 914093559
Razão Social: J L M DE ALMEIDA
Nome Fantasia: 4X4 RENT A CAR
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/05/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 02/11/2022
FGTS 25/08/2022
Trabalhista Validade: 02/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/08/2022
Receita Municipal Validade: 02/10/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2023Validade:

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

Emitido em: 11/08/2022 15:39 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 11/08/2022 15:41:36 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: J L M DE ALMEIDA 
CNPJ: 86.960.721/0001-69 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

1o Termo Aditivo ao Contrato 35/2022 
SEI -  0006479-70.2021.6.02.8000 

Processo SEI nº 0006479-70.2021.6.02.8000 
 
 
 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2022, 
celebrado nos autos do Procedimento SEI nº 
0006479-70.2021.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa J. M. L. DE ALMEIDA. 
 

 Pelo presente Termo Aditivo, a União, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Órgão do Poder 
Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, 
Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato representado 
por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF 
sob o nº 087.912.284-68, e empresa J. L. M. DE ALMEIDA, inscrita no   CNPJ/MF  nº 
86.960.721/0001-69, com endereço na Avenida Centenário, nº 1.712, sala a – 
Aeroporto, Teresina/PI, CEP: 64003-700, Fone: (86) 2140-0874, e-mail: 
4x4@4x4rentacar.com.br,  neste ato representada por José Lael Marques de Almeida,  
portador da C.I nº 933823, inscrito no CPF nº 386.942.553-91, resolvem, em face do 
que consta nos referidos autos, ajustar o presente Termo Aditivo, nos termos que se 
seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração quantitativa dos serviços  
contratados, a fim de acrescer 7 (sete) veículos para o 1º Turno de Votação (Etapa 
7), e mais 7 (sete) veículos para o segundo turno de votação (Etapa 7), se houver, 
nos dias 02/10/2022 e 30/10/2022, respectivamente. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 
 
 O valor total deste aditivo é de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 
sendo R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) para cada turno de eleição, que 
corresponde a um impacto de  0,83% (oitenta e três  centésimos por cento) do valor 
original do contrato. 

 
PARAGRAFO ÚNICO -  O novo valor do contrato,  considerando o acréscimo objeto 
deste  aditivo é de R$ 509.809,30 (quinhentos e nove mil, oitocentos e nove reais e 
trinta centavos). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à 
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas para 2022, PTRES 167864, Elemento de Despesa nº 339033 (Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

1o Termo Aditivo ao Contrato 35/2022 
SEI -  0006479-70.2021.6.02.8000 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL 
 
 Este termo aditivo tem amparo no artigo 65, inciso I, alínea “b” e  
parágrafo primeiro da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores  e na  Cláusula Doze  
do Contrato nº 35/2022. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE 
 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, ao despacho da lavra 
do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente desta Corte, evento SEI nº 
xxxx, constante no Procedimento SEI nº 0006479-70.2021.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da 
União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o 
presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus 
termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual 
segue assinado pelas partes contratantes. 
 

Maceió, xx de xxxx de 2022. 
 
 
Pelo TRE/AL: 

 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

 

 
 
Pela Empresa: 

  
           

José Lael Marques de Almeida 
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, 11 de agosto de 2022.
Atendidas as diligências sinalizadas no Parecer nº

1115/2022 (doc. 1123641), devolvo os autos à AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/08/2022, às 17:06, 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
1124007 e o código CRC BBD54A4F.

0006479-70.2021.6.02.8000 1124007v1
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PROCESSO : 0006479-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1121 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Uma vez cumpridas as diligências recomendadas no
Parecer 1115 (1123641), esta Assessoria Jurídica aprova a
minuta constante do evento SEI nº 1123994.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 11/08/2022, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1124113 e o código CRC DD53350F.

0006479-70.2021.6.02.8000 1124113v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 11 de agosto de 2022.
Senhor Presidente,
 
Cuida o presente procedimento de análise da minuta do

primeiro termo aditivo (1123047) ao Contrato nº
35/2022, firmado com a empresa J. L. M. DE ALMEIDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 86.960.721/0001-69, que tem por
objeto a alteração quantitativa do objeto contratual (peças e serviços
de manutenção de veículos), a fim de acrescer em 0,83% (oitenta e
três centésimos por cento) seu quantitativo.

Instada a se pronunciar, a Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por conduto do Parecer nº 1115/2022 (1123641),
complementado pelo Parecer 1121 (1124113), aprovou, em face de
sua regularidade jurídica, a minuta sob nº 1123047, do primeiro
termo aditivo ao Contrato nº 35/2022, celebrado com a empresa J. L.
M. DE ALMEIDA, inscrita no CNPJ sob o n° 86.960.721/0001-69,
representada por José Lael Marques de Almeida, CPF
n° 386.942.553-91, cujo objeto trata da prestação dos serviços 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 votos, apuração,
reparação e substituição de urnas), para o acréscimo de 0,83% do
seu quantitativo.

 
Assim, ante o exposto e tudo o mais que dos autos

consta,  torno os autos conclusos à superior consideração de Vossa
Excelência, para a necessária e competente deliberação, com a
recomendação de que seja autorizado o aditamento do termo
contratual nas condições propostas.

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 15/08/2022, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1124189 e o código CRC 9C960B5A.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 423 - RO 1062

Observação:

Reforço para ajuste ao valor do 1º turno do contrato (1114130).

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 15/08/2022, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1124776 e o código CRC 10FB80CE.
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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 agosto de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1124776),

registro minha assinatura no empenho 2022NE423, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/08/2022, às 16:17, 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
1124921 e o código CRC 358E8FF1.

0006479-70.2021.6.02.8000 1124921v1
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De: "José Carlos de Souza" <josesouza@tre-al.jus.br>
Para: carlos-a-felix@hotmail.com
CC: 4x4@4x4rentacar.com.br
Data: 15/08/2022 03:50 PM
Assunto: Relação das Zonas Eleitorais de Alagoas e respectivos Municípios termos.

 
À Empresa J.L. DE ALMEIDA.
A/C de Carlos Félix.
 
Senhor Carlos, 
 
Conforme reunião hoje na sede do TRE/AL (COSEG/AGC), estamos enviando-lhe a Relação das Zonas Eleitorais do
TRE/AL (sede e respectivos municípios termos).
 
Com a maior brevidade, estaremos encaminhando também os e-mails das Zonas Eleitorais, respectivos telefones e
nomes dos Chefes de Cartórios.
 
Atenciosamente.
 
JOSÉ CARLOS DE SOUZA
Seção de Compras/COMAP/TRE/AL
Pça. Visconde Sinimbu, S/Nº, Centro,
Maceió/AL. CEP: 57.020-720
Telefones: (82) 2122 - 77 12 e 2122 - 7711
 

Anexados:

Arquivo: Zonas e
municípios
termos..ods

Tamanho:
17k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
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 RELAÇÃO  DAS  ZONAS  ELEITORAIS,  CHEFES  DE
CARTÓRIOS, TELEFONES E E-MAILS.

1a Zona Eleitoral

Município Sede:
MACEIÓ

Chefe de cartório:
KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES

Telefones:
(82) 2122-7654
(82) 2122-7701
(82) 3241-6730
(82) 2122-7653

E-mail:
ZE0001@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487

Bairro:
FAROL

CEP:
57057000

2a Zona Eleitoral

Município Sede:
MACEIÓ

Chefe de cartório:
TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES

Telefones:
(82) 2122-7657
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(82) 2122-7702
(82) 2122-7656
(82) 3241-3312

E-mail:
ZE0002@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487

Bairro:
FAROL

CEP:
57052000

3a Zona Eleitoral

Município Sede:
MACEIÓ

Chefe de cartório:
JOÃO ALVES FILHO

Telefones:
(82) 2122-7703
(82) 3338-3545
(82) 2122-7661
(82) 2122-7662

E-mail:
ZE0003@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
AV FERNANDES LIMA, 3487

Bairro:
FAROL

CEP:
57057900
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5a Zona Eleitoral

Município Sede:
VIÇOSA

Município(s) Termo(s):

 CAJUEIRO

 MAR VERMELHO

 PINDOBA

Telefones:
(82) 3283-1192

E-mail:
ZE0005@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA FREDERICO MAIA, S/N

Bairro:
CENTRO

CEP:
57700000

6a Zona Eleitoral

Município Sede:
ATALAIA

Município(s) Termo(s):

 CAPELA

Chefe de cartório:
FÁBIO LUIZ TEIXEIRA CAVALCANTE GAZZANEO
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Telefones:
(82) 2122-7670
(82) 3264-1323

E-mail:
ZE0006@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
AV. PEDRO PEREIRA ACIOLI, SN

Bairro:
JOSE PAULINO

CEP:
57690000

7a Zona Eleitoral

Município Sede:
CORURIPE

Município(s) Termo(s):

 FELIZ DESERTO

Chefe de cartório:
THAÍS LOUISSE ACIOLI BARROS

Telefones:
(82) 3273-1210

E-mail:
ZE0007@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS WANDERLEY, COM. TERCIO 
VANDERLEY

Bairro:
COMENDADOR TERCIO WANDERLEY
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CEP:
57230000

8a Zona Eleitoral

Município Sede:
PILAR

Município(s) Termo(s):

 COQUEIRO SECO

 SANTA LUZIA DO NORTE

 SATUBA

Chefe de cartório:
ADELAIDE MICHELE FERREIRA MATIAS

Telefones:

(82) 2122-7689
(82) 3265-1375

E-mail:
ZE0008@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 337

Bairro:
CENTRO

CEP:
57150000

9a Zona Eleitoral

Município Sede:
MURICI

Município(s) Termo(s):
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 BRANQUINHA

 MESSIAS

Chefe de cartório:
FABRÍCIO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Telefones:
(82) 3286-1187

E-mail:
ZE0009@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N - CENTRO

Bairro:
CENTRO

CEP:
57820000

10a Zona Eleitoral

Município Sede:
PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Chefe de cartório:
CARLOS HENRIQUE COSTA DE FRANÇA

Telefones:

(82) 3420-1010

E-mail:
ZE0010@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252

Bairro:
CENTRO
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CEP:
57600010

11a Zona Eleitoral

Município Sede:
PÃO DE AÇÚCAR

Município(s) Termo(s):

 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

 PALESTINA

Chefe de cartório:
RAEL DA SILVA

Telefones:
(82) 2122-7683
(82) 3624-1755

E-mail:
ZE0011@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949

Bairro:
CENTRO

CEP:
57400000

12a Zona Eleitoral

Município Sede:
PASSO DE CAMARAGIBE

Município(s) Termo(s):

 MATRIZ DE CAMARAGIBE
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 PORTO DE PEDRAS

 SÃO MIGUEL DOS MILAGRES

Chefe de cartório:
PATRÍCIA MARIA FERREIRA GÊDA

Telefones:

(82) 3258-1141

E-mail:
ZE0012@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38

Bairro:
CENTRO

CEP:
57930000

13a Zona Eleitoral

Município Sede:
PENEDO

Município(s) Termo(s):

 PIAÇABUÇU

Chefe de cartório:
ARISTON ALENCAR DOS SANTOS

Telefones:

(82) 3551-2990

E-mail:
ZE0013@TRE-AL.JUS.BR
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Endereço:
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM GONÇALVES, 502

Bairro:
SANTA LUZIA

CEP:
57200000

14a Zona Eleitoral

Município Sede:
PORTO CALVO

Município(s) Termo(s):

 JACUÍPE

 JAPARATINGA

 JUNDIÁ

 MARAGOGI

Chefe de cartório:
AUGUSTO FRANCISCO VASCONCELOS NASCIMENTO

Telefones:
(82) 3292-1215
(82) 2122-7668

E-mail:
ZE0014@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA DA JAQUEIRA, 185

Bairro:
CENTRO

CEP:
57900000
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Postos de atendimento
MARAGOGI
Endereço: PRAÇA BATISTA 
ACIOLY 40
Telefone: 32961301

15a Zona Eleitoral

Município Sede:
RIO LARGO

Chefe de cartório:
ANDRÉA BRAGA DE OLIVEIRA

Telefones:
(82) 3261-1225
(82) 2122-7650

E-mail:
ZE0015@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
AV. PRESIDENTE FERNANDO COLLOR DE MELO,48

Bairro:
TABULEIRO DO PINTO

CEP:
57100000

16a Zona Eleitoral

Município Sede:
SÃO JOSÉ DA LAJE
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Município(s) Termo(s):

 COLÔNIA LEOPOLDINA

 IBATEGUARA

Chefe de cartório:
ELIVALDO CÉSAR CAVALCANTE SILVA

Telefones:

(82) 3285-1283

E-mail:
ZE0016@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
PÇA. OSMAN COSTA PINO, S/N

Bairro:
CENTRO

CEP:
57860000

Postos de atendimento
COLÔNIA LEOPOLDINA
Endereço: RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 09 
CENTRO
Telefone: 32551122

17a Zona Eleitoral

Município Sede:
SÃO LUÍS DO QUITUNDE

Município(s) Termo(s):

 BARRA DE SANTO ANTÔNIO

 PARIPUEIRA

Anexo RELAÇÃO DAS ZE9S), E-mails das ZE e telefones dos (1125162)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1224

mailto:ZE0016@TRE-AL.JUS.BR


Chefe de cartório:
ANTONIO AUGUSTO PEDROSA JÚNIOR

Telefones:
(82) 3254-1171

E-mail:
ZE0017@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA COELHO CAVALCANTE, 73

Bairro:
CENTRO

CEP:
57920000

18a Zona Eleitoral

Município Sede:
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

Município(s) Termo(s):

 JEQUIÁ DA PRAIA

 ROTEIRO

Chefe de cartório:
GEORGE ANDRÉ BARBOSA CHAVES ARAÚJO

Telefones:
(82) 3271-3030

E-mail:
ZE0018@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 51
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Bairro:
CENTRO

CEP:
57240078

19a Zona Eleitoral

Município Sede:
SANTANA DO IPANEMA

Município(s) Termo(s):

 CARNEIROS

 OLIVENÇA

Chefe de cartório:
GUILHERME APPELT

Telefones:
(82) 3621-3139

E-mail:
ZE0019@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
AV. PRESIDENTE DUTRA, N 385 BR 316

Bairro:
MONUMENTO

CEP:
57500000

20a Zona Eleitoral

Município Sede:

TRAIPU

Município(s) Termo(s):
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 CAMPO GRANDE

Chefe de cartório:
LUCIANO DA CRUZ CORREIA

Telefones:
(82) 3536-1179

E-mail:
ZE0020@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
ISMAR DE GOES MONTEIRO S/N

Bairro:
CENTRO

CEP:
57370000

21a Zona Eleitoral

Município Sede:
UNIÃO DOS PALMARES

Município(s) Termo(s):

 SANTANA DO MUNDAÚ

Chefe de cartório:
RODRIGO CARVALHO VILLAR DE MORAES

Telefones:
(82) 3281-1766

E-mail:
ZE0021@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, SEM NUMERO

Bairro:
CENTRO
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CEP:
57800000

22a Zona Eleitoral

Município Sede:
ARAPIRACA

Chefe de cartório:
JOSÉ ALBERTO ANDRADE DE ALENCAR

Telefones:
(82) 3522-1304
(82) 2122-7722

E-mail:
ZE0022@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147

Bairro:
NOVO HORIZONTE

CEP:
57312630

26a Zona Eleitoral

Município Sede:
MARECHAL DEODORO

Município(s) Termo(s):

 BARRA DE SÃO MIGUEL

Chefe de cartório:
SHIRLEY DANUSA CORDEIRO DÓRIA
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Telefones:
(82) 2122-7667
(82) 3263-1191

E-mail:
ZE0026@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 225

Bairro:
CENTRO

CEP:
57160000

27a Zona Eleitoral

Município Sede:
MATA GRANDE

Município(s) Termo(s):

 CANAPI

Chefe de cartório:
GUSTAVO ADOLFO CAMARA DE ARAÚJO

Telefones:
(82) 3642-1125

E-mail:
ZE0027@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
PRAÇA CEL JOSÉ MALTA DE SÁ, 14

Bairro:
CENTRO
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CEP:
57540000

28a Zona Eleitoral

Município Sede:
QUEBRANGULO

Município(s) Termo(s):

 BELÉM

 CHÃ PRETA

 PAULO JACINTO

Chefe de cartório:
DANILO SILVA DE OLIVEIRA

Telefones:
(82) 3288-1168

E-mail:
ZE0028@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA 13 DE JUNHO, N 216

Bairro:
CENTRO

CEP:
57750000

29a Zona Eleitoral

Município Sede:
BATALHA
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Município(s) Termo(s):

 BELO MONTE

 JACARÉ DOS HOMENS

 MONTEIRÓPOLIS

Chefe de cartório:
FÁBIO AUGUSTO SANTANA SILVA

Telefones:
(82) 3531-1315
(82) 2122-7684

E-mail:
ZE0029@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA GETÚLIO VARGAS, 92

Bairro:
CENTRO

CEP:
57420000

31a Zona Eleitoral

Município Sede:
MAJOR ISIDORO

Município(s) Termo(s):

 CRAÍBAS

Chefe de cartório:
SIDNEY DA SILVA RÊGO

Telefones:
(82) 3424-1240
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E-mail:
ZE0031@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
R. PROFA. MARIA JOSÉ DE R. BARROS, SN - FÓRUM ELEITORAL

Bairro:
CENTRO

CEP:
57580000

33a Zona Eleitoral

Município Sede:
MACEIÓ

Chefe de cartório:
JANAÍNA BATALHA

Telefones:
(82) 2122-7665
(82) 3338-1208

E-mail:
ZE0033@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487

Bairro:
FAROL

CEP:
57057000

34a Zona Eleitoral

Município Sede:
TEOTÔNIO VILELA
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Município(s) Termo(s):

 JUNQUEIRO

Chefe de cartório:
DIEGO MEDEIROS DE SOUZA AGUIAR

Telefones:
(82) 3543-1325
(82) 3555-1153

E-mail:
ZE0034@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA PEDRO CAVALCANTE, N 458

Bairro:
CENTRO

CEP:
57265000

37a Zona Eleitoral

Município Sede:
PORTO REAL DO COLÉGIO

Município(s) Termo(s):

 IGREJA NOVA

 OLHO D'ÁGUA GRANDE

 SÃO BRÁS

Chefe de cartório:
JULIANO PEIXOTO MEGA

Telefones:
(82) 3553-1105
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E-mail:
ZE0037@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
AV GOVERNADOR MOACIR ANDRADE, 621, CENTRO

Bairro:
CENTRO

CEP:
57290000

39a Zona Eleitoral

Município Sede:
ÁGUA BRANCA

Município(s) Termo(s):

 INHAPI

 PARICONHA

Chefe de cartório:
VILKER GREGORY BARBOSA COSTA BEZERRA SANTOS

Telefones:
(82) 2122-7682
(82) 3644-1215

E-mail:
ZE0039@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA BARÃO DE ÁGUA BRANCA, S/N

Bairro:
CENTRO

CEP:
57490000
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40a Zona Eleitoral

Município Sede:
DELMIRO GOUVEIA

Município(s) Termo(s):

 OLHO D'ÁGUA DO CASADO

 PIRANHAS

Chefe de cartório:
MICHEL SILVA AZEVÊDO

Telefones:
(82) 3641-1470

E-mail:
ZE0040@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA VEREADOR JOÃO DANTAS FEITOSA, N 424 A E B

Bairro:
CENTRO

CEP:
57480000

Postos de atendimento
PIRANHAS
Endereço: RUA CAMPO 
GRANDE, 60
Telefone: 36861421

44a Zona Eleitoral

Município Sede:
GIRAU DO PONCIANO
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Município(s) Termo(s):

 JARAMATAIA

 LAGOA DA CANOA

Chefe de cartório:
ALISSON THIAGO NUNES DA SILVA

Telefones:
(82) 2122-7669
(82) 3520-1403

E-mail:
ZE0044@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
AVENIDA PROGRESSO, N. 360.

Bairro:
PROGRESSO

CEP:
57360000

45a Zona Eleitoral

Município Sede:
IGACI

Município(s) Termo(s):

 COITÉ DO NÓIA

 TAQUARANA

Chefe de cartório:
TADEU BARREIRA LAGES

Telefones:
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(82) 3423-1122

E-mail:
ZE0045@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 53

Bairro:
CENTRO

CEP:
57620000

46a Zona Eleitoral

Município Sede:
CACIMBINHAS

Município(s) Termo(s):

 DOIS RIACHOS

 ESTRELA DE ALAGOAS

 MINADOR DO NEGRÃO

Chefe de cartório:
KARLA NUNES DE LIMA

Telefones:
(82) 2122-7686
(82) 3422-1161

E-mail:
ZE0046@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA SARGENTO BENEVIDES

Bairro:
CENTRO
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CEP:
57570000

47a Zona Eleitoral

Município Sede:
CAMPO ALEGRE

Município(s) Termo(s):

 LIMOEIRO DE ANADIA

Chefe de cartório:
JOSÉ SALI SOARES

Telefones:
(82) 3275-1128
(82) 2122-7681

E-mail:
ZE0047@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
AV JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495

Bairro:
CENTRO

CEP:
57250000

48a Zona Eleitoral

Município Sede:
BOCA DA MATA
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Município(s) Termo(s):

 ANADIA

 MARIBONDO

 TANQUE D'ARCA

Chefe de cartório:
MARIA LUIZA CHAVES

Telefones:
(82) 2122-7688
(82) 3279-1358

E-mail:
ZE0048@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA LADISLAU COIMBRA, N. 128

Bairro:
CENTRO

CEP:
57680000

49a Zona Eleitoral

Município Sede:
SÃO SEBASTIÃO

Município(s) Termo(s):

 FEIRA GRANDE

Chefe de cartório:
DAVI COSTA TENÓRIO FIREMAN

Telefones:
(82) 3542-1221
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E-mail:
ZE0049@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA PACHECO, 01

Bairro:
CENTRO

CEP:
57275000

50a Zona Eleitoral

Município Sede:
MARAVILHA

Município(s) Termo(s):

 OURO BRANCO

 POÇO DAS TRINCHEIRAS

Chefe de cartório:
MICHAEL LIMA SOARES

Telefones:
(82) 2122-7676
(82) 3625-1135

E-mail:
ZE0050@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N

Bairro:
CENTRO
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CEP:
57520000

51a Zona Eleitoral

Município Sede:
SÃO JOSÉ DA TAPERA

Município(s) Termo(s):

 SENADOR RUI PALMEIRA

Chefe de cartório:
ALLEF ALCANTARA DOS ANJOS VIEIRA

Telefones:
(82) 3622-1146

E-mail:
ZE0051@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
AV. MANOEL MACIANO, 621

Bairro:
CENTRO

CEP:
57445000

53a Zona Eleitoral

Município Sede:
JOAQUIM GOMES

Município(s) Termo(s):

 CAMPESTRE
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 FLEXEIRAS

 NOVO LINO

Chefe de cartório:
DEBORA MATTOS DA CONCEIÇÃO

Telefones:
(82) 2122-7685
(82) 3256-1134

E-mail:
ZE0053@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
PRACA LAURENTINO GOMES DE BARROS, 02

Bairro:
CENTRO

CEP:
57980000

54a Zona Eleitoral

Município Sede:
MACEIÓ

Chefe de cartório:
JOSE CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR

Telefones:
(82) 2122-7754
(82) 3241-6018
(82) 2122-7664
(82) 2122-7666

E-mail:
ZE0054@TRE-AL.JUS.BR
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Endereço:
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487

Bairro:
FAROL

CEP:
57057000

55a Zona Eleitoral

Município Sede:
ARAPIRACA

Chefe de cartório:
LUÍS ANDRÉ DE VASCONCELOS SILVA

Telefones:
(82) 3530-9432
(82) 2122-7755

E-mail:
ZE0055@TRE-AL.JUS.BR

Endereço:
RUA GERVASIO DE OLIVEIRA LIMA, N 147

Bairro:
NOVO HORIZONTE

CEP:
57312620

José Carlos de Souza
AGC/COSEG.
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E-mail - 1125169

Data de Envio: 
  15/08/2022 18:23:38

De: 
  TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>

Para:
    4x4@4x4rentacar.com.br
    carlos-a-felix@hotmail.com

Assunto: 
  RELAÇÃO DAS ZONAS ELEITORIAS, CHEFIAS, E-MAILS E TELEFONES DOS CARTÓRIOS.

Mensagem: 
  
À EMPRESA J L M DEALMEIDA
A/C DE CARLOS FÉLIX.

Prezado Senhor,

Conforme acordado em reunião hoje à tarde na sede deste Tribunal (AGC/COSEG), encaminho o anexo,
contendo a relação das Zonas Eleitorais (sedes e municípios termos), os nomes dos chefes de cartórios,
os e-mails das zonas eleitorais (com os endereços em que se encontram situados os cartórios eleitorais e
os telefones, bem como as sedes - endereços e telefones - dos Postos de Atendimento Definitivo (Etapa
0, do Contrato TRE/AL Nº 35/2022).

Atenciosamente.

José Carlos de Souza

Anexos:
    Anexo_1125162_RELACAO_DAS_ZONAS_ELEITORAIS___E_MAILS__CHEFES_DE_CARTORIOS_E_TERRITORIO..pdf
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PROCESSO : 0006479-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração

ASSUNTO : Autorização. Primeiro Termo Aditivo.  Prestação dos serviços de transporte de agentes e materiais da Justiça Eleitoral de
Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de execução das Eleições Gerais 2022.

 

Decisão nº 3501 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Nos termos do que constato nos autos, sobretudo pela
manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio dos
Pareceres AJ-DG nº 1115/2022 (1123641) e nº
1121/2022 (1124113), que ratificam, ante a sua plena regularidade, a
minuta do aditamento em tela, AUTORIZO, com fulcro no art. 65, I,
alínea "b" e parágrafo primeiro da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores e na Cláusula doze do termo contratual, a celebração do
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2022, que trata
da prestação dos serviços 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 votos, apuração, reparação e substituição
de urnas), firmado com a Empresa J. L. M. DE ALMEIDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 86.960.721/0001-69.

A minuta do referido aditivo tem por objeto a alteração
quantitativa dos serviços contratados, a fim de acrescer 7 (sete)
veículos para o 1º Turno de Votação (Etapa 7), e mais 7 (sete)
veículos para o segundo turno de votação (Etapa 7), se houver, nos
dias 02/10/2022 e 30/10/2022, respectivamente.

Ressalto, por portuno que o novo valor do contrato,
considerando o acréscimo objeto deste aditivo, é de R$ 509.809,30
(quinhentos e nove mil, oitocentos e nove reais e trinta centavos).

Remetam-se os autos à Secretaria de Administração para,
pela unidade competente, efetuar a consolidação do ato minutado
(1123994), posterior subscrição, ciência à empresa e demais medidas
relativas aos atos de gestão contratual.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente   

 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/08/2022, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1125981 e o código CRC 67A2108D.

0006479-70.2021.6.02.8000 1125981v4
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De: J L M DE ALMEIDA Almeida <joselaelalmeida@gmail.com>
Para: segec@tre-al.jus.br
Data: 15/08/2022 02:08 PM
Assunto: [segec] (No Subject)

Enviado do meu iPhone

Anexados:

Arquivo: APOLICE TRE
ALAGOAS.pdf

Tamanho:
529k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL 

 
A Berkley International do Brasil Seguros S/A tem a satisfação em tê-lo como Segurado. Segue em anexo a 

apólice de Seguro Garantia nº 014142022001107750178132, emitida em conformidade com a MP nº 

2.200-2/2001 

que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade, 

a integridade e a validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações 

habilitadas que utilizem certificados digitais. 

 
Isto significa que a apólice digital, que V. Sas agora recebe, tem a mesma validade jurídica da apólice 

impressa, todavia com as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente. 

 
Além da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada 

através de nosso site www.berkley.com.br , e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da 

apólice/endosso, através do site www.susep.gov.br utilizando o nº 014142022001107750178132000000. 

 
Atenciosamente 

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414 

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº014142022001107750178132 - ENDOSSO 0000000 

Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - 

ICP - Brasil por: Signatários(as): 

 
LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 11DE200108660C8A Data e Hora Atual Aug 5 2022 2:27PM 

ALEXANDRO BARBOSA SANXES Nº de Série do Certificado: 11DE20010865FA68 Data e Hora Atual Aug 5 2022 2:27PM 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, 

com força de lei: 

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade 

jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem 

como a realização de transações eletrônicas seguras. 

 

Nº Apólice: 014142022001107750178132 - ENDOSSO 0000000 

Controle Interno: 1801014 

Data da publicação: Aug 5 2022 2:27PM 

Publicado por: Seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414 
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Filial 

11-GOIANIA 
Apolice Endosso 

014142022001107750178132 0000000 
Proposta 

9810219 

Endereço 

AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE 
Número 

377 
Complemento 

CEP Bairro Cidade UF 

57051-090 FAROL MACEIÓ AL 

CNPJ 

06.015.041/0001-38 
Nome 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL 

DADOS DO SEGURADO 

Modalidade 

Executante Prestador Serviços / Obrigações Trab 
Ramo 

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO 
Grupo 

RISCOS FINANCEIROS 

Dt. Emissão 

05/08/2022 

Apólice - Via Segurado 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
DADOS DO TOMADOR 

Nome 

J L M DE ALMEIDA EPP 
CNPJ 

86.960.721/0001-69 
Endereço 

AV CENTENARIO 1712 - AEROPORTO 
Número 

0 
Complemento 

CEP 

64003-700 
Bairro 

AEROPORTO 
Cidade 

TERESINA 
UF 

PI 

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes 
da proposta de seguro mencionada, que lhe foi apresentada pelo "TOMADOR" acima identificado, proposta esta que, servindo de base para a 
emissão da presente Apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o "SEGURADO" de acordo com as Condições 
Gerais, Especiais e Particulares anexas e que fazem parte integrante da presente apólice, as reparações pecuniárias decorrentes dos riscos do 
seguro, tudo de acordo com as condições gerais, especiais e particulares anexas. 

GARANTIAS: 

TOTAL DA IMPORTÂNCIA SEGURADA: R$ 25.280,47 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS). 
VIGÊNCIA: DAS 24:00H DO DIA 26 DE JULHO DE 2022 AS 24:00H DO DIA 1 DE ABRIL DE 2023. 
Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos: 

1) Demonstrativo de Prêmio; 
2) Condições Particulares; 
3) Condições Especiais; 

4) Condições Gerais; 
OBSERVAÇÕES: 

- Apólice emitida conforme TERMOS E CONDIÇÕES DA CIRCULAR SUSEP Nº 477, de 30 de Setembro de 2013 e seus ANEXOS 
e PROCESSO SUSEP Nº 15414.902037/2013-11; 
- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente 
registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br; 

- DDG Berkley: 0800-7700797. 

 

 
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de 
seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros - site www.susep.gov.br - Atendimento gratuito ao 
público Susep 0800-021-8484 

CONDIÇÕES DE MODALIDADE 

MODALIDADES LIMITES INICIO VIGÊNCIA FIM VIGÊNCIA 

7519-Executante Prestador Serviços / Obrigações Trabalhistas e Previdenciá R$ 25.280,47 26/07/2022 01/04/2023 

CORRETOR 

202072541 - LRA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 

Seguradora: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414 

Endereço: Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar - São P 
CNPJ: 07.021.544/0001-89 

Para falar com a Ouvidoria Berkley ligue para: 0800-797-3444 

SAC: 0800-777-3123 ou envie um e_mail para: ouvidoria@berkley.com.br 

 

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatário 

LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKITA Nº de Série do Certificado: 11DE200108660C8A Data e Hora Atual Aug 5 2022 2:27PM 

ALEXANDRO BARBOSA SANXES Nº de Série do Certificado: 11DE20010865FA68 Data e Hora Atual Aug 5 2022 2:27PM 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art 1º - 

Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em 

forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas 

seguras. 
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CONDIÇÕES PARTICULARES 
Filial Apolice Endosso Proposta Dt. Emissão 

11-GOIANIA 014142022001107750178132 0000000 9810219 05/08/2022 

Grupo Ramo Modalidade 

RISCOS FINANCEIROS SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO Executante Prestador Serviços / Obrigações Tra 

 
 

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o nº de 07.021.544/0001-89, com sede à Av 

Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar , São Paulo, SP, através desta Apólice de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO: 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL, inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 06.015.041/0001-38, com sede à AVENIDA 

Aristeu de Andrade, 377 - Farol, Maceió, AL as obrigações do TOMADOR: J L M DE ALMEIDA EPP, inscrito no CNPJ sob o nº 
86.960.721/0001-69, com sede à AV CENTENARIO 1712 - AEROPORTO, Teresina, PI até o valor de R$ 25.280,47 VINTE E CINCO MIL E 

DUZENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS, na modalidade abaixo descrita. 

 

 

 
Modalidade - Executante Prestador Serviços / Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 
Importância Segurada - R$ 25.280,47 

Vigência - das 24:00h do dia 26 de Julho de 2022 as 24:00h do dia 1 de Abril de 2023 
 

OBJETO: 

 

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE A INDENIZAÇÃO, ATÉ O VALOR DA GARANTIA FIXADO NA APÓLICE, PELOS PREJUÍZOS 
DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO TOMADOR NA MINUTA DO CONTRATO PRINCIPAL, 
ORIUNDO DO PROCESSO Nº 0006479-70.2021.6.02.8000 E EDITAL Nº 49/2022 PREGÃO ELETRÔNICO , QUE TEM POR OBJETO A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORRENTE DO CONTRATO Nº 35/2022 DESCRITO NA CLÁUSULA DO OBJETO DO CONTRATO FIRMADO 
ENTRE O TOMADOR E SEGURADO, E COBERTO POR ESTÁ APÓLICE. A VIGÊNCIA DESTA GARANTIA NA MODALIDADE PRESTADOR DE 
SERVIÇOS É DE 26/07/2022 A 01/04/2023, COM IMPORTÂNCIA SEGURADA DE R$ 25.280,47. 

 

 
COBERTURA ADICIONAL: 

 
EM COMPLEMENTO À GARANTIA DESCRITA ACIMA, ESTÁ APÓLICE CONTEMPLA TAMBÉM COBERTURA ADICIONAL DE OBRIGAÇÃO 
TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA, GARANTINDO O REEMBOLSO DOS PREJUÍZOS COMPROVADAMENTE SOFRIDOS EM RELAÇÃO ÀS 
OBRIGAÇÕES DE NATUREZA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA DE RESPONSABILIDADE DO TOMADOR ORIUNDAS DO CONTRATO 
PRINCIPAL NAS QUAIS HAJA CONDENAÇÃO JUDICIAL DO TOMADOR AO PAGAMENTO E O SEGURADO SEJA CONDENADO 
SUBSIDIARIAMENTE E QUE OS VALORES TENHAM SIDO PAGOS POR ESTE, EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIAS 
TRANSITADA EM JULGADO, BEM COMO DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS OU AINDA NAS HIPÓTESES DE 
ACORDO ENTRE AS PARTES COM PRÉVIA ANUÊNCIA DA SEGURADORA E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGAÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO. A VIGÊNCIA DESTA GARANTIA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA É DE 26/07/2022 A 01/04/2023, SENDO QUE 
AS CONDIÇÕES ESPECIAIS RELATIVAS A ESTA COBERTURA FAZEM PARTE INTEGRANTES E INSEPARÁVEIS DESTA GARANTIA. 

 

 
A MODALIDADE E A IMPORTÂNCIA SEGURADA ACIMA, DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE, CONTEMPLAM AS COBERTURAS 
ADICIONAIS DESCRITAS ABAIXO: 

 
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS: ATÉ 100% DO VALOR DA IMPORTÂNCIA 
SEGURADA DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE. 

 
LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA COBERTURA ADICIONAL TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA: ATÉ 100% DO VALOR DA 
IMPORTÂNCIA SEGURADA DISPOSTAS NAS CONDIÇÕES DE MODALIDADE. 
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CONDIÇÕES PARTICULARES 
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LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO GLOBAL, CONTEMPLANDO TODAS AS COBERTURAS DA APÓLICE: R$ 25.280,47. 

 

 
 

 
 

GOIANIA, 5 DE AGOSTO DE 2022 
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Condições e Cláusulas do Seguro 

 

 
Cláusulas Particulares 

 
1. Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da SUSEP nº 477/13 e fica expressamente estabelecido que para todos os 
fins e efeitos de direito, a regulação do sinistro observará o disposto nas Condições Gerais e Especiais da presente Apólice. 

 
2. Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente 
ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro. 

 
3. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, 
especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando o 
pagamento de quaisquer danos acordados, indenizações a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro 
ou despesas de salvamento, não assegurando, ainda, riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, obrigações quanto ao 
pagamento de tributos, quebra de sigilo e confidencialidade em conformidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-garantia. 

 
4. Ao aceitar este documento o Segurado concorda que esta Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à 
cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indício de sinistro ou inadimplemento contratual que tenha origem anterior à data de 
emissão do presente instrumento e que não tenha sido previamente informado pelo Segurado à Seguradora. 

 
5. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia quaisquer 
prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos ou fatos violadores de normas de anticorrupção que tenham sido provocados pelo 
segurado ou seu representante, seja isoladamente, seja em concurso com o tomador ou seu representante. 

 
6. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas pelas presentes Cláusulas 
Particulares. 
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1. OBJETO: 

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do  

inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de 

serviços. 

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à 

Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93. 

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e 

Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo. 

 
2. DEFINIÇÕES: 

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei n° 8.666/93 e do art. 2° da Lei n°  

8.987/95: 

I – Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato 

principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais 

como responsabilidade civil, lucros cessantes.   

 
3. VIGÊNCIA: 

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras: 

I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras; 

II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.   

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da  

seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em 

vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia. 

 
4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO: 

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência 

do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não 

cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da 

notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro. 

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo 

segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento 

do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro. 

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo 

do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais: 

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus 

anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;   
b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;   

c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados 

entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;   
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;   

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;   

4.2.2. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro; 
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4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após 

análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o 

sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação; 

 
 

5. RATIFICAÇÃO: 

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição  

Especial. 

 

COBERTURA ADICIONAL I: AÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS: 

 
1. OBJETO: 

1.1. Esta cobertura adicional tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o limite máximo de indenização, o  

reembolso dos prejuízos comprovadamente sofridos em relação às obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de 

responsabilidade do tomador oriundas do contrato principal, nas quais haja condenação judicial do tomador ao pagamento e o 

segurado seja condenado subsidiariamente e que os valores tenham sido pagos por este, em decorrência de sentença  

condenatória transitada em julgado, bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou ainda nas hipóteses de  

acordo entre as partes com prévia anuência da seguradora e consequente homologação do Poder Judiciário. 

1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do segurado será referente à relação trabalhista e/ou 

previdenciária entre o autor/reclamante da demanda trabalhista e o tomador, oriundas do contrato principal objeto desta  

garantia, ocorridas dentro do período de vigência da apólice. Consequentemente, a responsabilidade da seguradora será 

relativa ao período de vigência da apólice e que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido. 

 

2. DEFINIÇÕES: 

Definem-se, para efeito desta cobertura adicional:   

2.1. Autor/Reclamante: aquele que propõe na justiça trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda do contrato principal,  

firmado entre tomador e segurado, o qual é objeto da apólice em questão. 

2.2. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do  

pagamento de indenização, por cobertura contratada. 

2.3. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pelas Leis nº 8.212/91 e todas as suas alterações posteriores no 

que couber, bem como em leis esparsas, as quais dispõem sobre o recolhimento das contribuições devidas a cada categoria  

de empregado, observando-se as datas e percentuais. 

2.4. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestação devida 

ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneração a que tem direito e 

todos seus reflexos, conforme determina a legislação em vigor. 

2.5. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas quando a principal é  

insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços, aqui denominado tomador, e esgotadas as 

tentativas de executá-lo, pode-se exigir do segurado o cumprimento das obrigações do réu/tomador, desde que o segurado 

tenha participado da relação processual e conste do título executivo judicial. 
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3. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO: 

3.1. Expectativa: quando o segurado receber citação(ões) judicial(ais) para apresentar defesa trabalhista e/ou 

previdenciária, cujo autor/reclamante reivindique crédito de natureza remuneratória ou direito de 

responsabilidade do tomador, deverá comunicar à seguradora, tão logo seja citado, enviando cópia(s) da(s) 

referida(s) citação(ões) e de todo(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto pelo autor/ reclamante como 

pelo réu/tomador. 

3.1.1. Caso ocorra o item 3.1. acima e reste pendente o trânsito em julgado da sentença, o segurado terá seus 

direitos preservados até decisão definitiva. 
3.1.2. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do Trabalho. 

3.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação do 

segurado à seguradora, quando transitada em julgado a ação, com o pagamento dos valores constantes na 

condenação do segurado. 

3.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo 

do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais: 
a) comprovante(s) de pagamento dos valores citados no item 3.2. desta Cobertura Adicional;   

b) certidão(ões) de trânsito em julgado das sentenças proferidas e com os valores homologados;   

c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, se houver.   

d) guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;   

e) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços contratados;   

f) documentos comprobatórios de que o autor/reclamante trabalhou para o réu/tomador no contrato principal 

dentro do período de vigência da apólice.   

3.3. A Reclamação de Sinistros amparada pela presente cobertura poderá ser realizada durante o prazo 

prescricional, nos termos o art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do 

Trabalho. 
3.4. A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa do Sinistro; 

3.5. Caracterização: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos citados no item 3.2.1, 

a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final de regulação de 

sinistro. 

 
4. ACORDOS: 

4.1. Nas hipóteses, e no momento, em que o segurado tenha intenção de realizar acordos nas ações judiciais 

cobertas por esta cobertura, o mesmo deverá enviar uma memória de cálculo simples das verbas pleiteadas 

pelo autor, juntamente com uma estimativa do valor a ser acordado. 

4.2. A seguradora, após receber os documentos constantes no item 4.1. e fizer sua análise da situação fático-

jurídica, enviará ao segurado em até 20 (vinte) dias da data do recebimento, sua aceitação ao valor proposto, 

ou apresentará um valor máximo alternativo ou ainda, manifestar-se-á se enviará preposto para audiência, 

cuja data será devidamente comunicada pelo segurado em tempo hábil. 

4.3. Acordos decorrentes das reclamatórias trabalhistas e/ou previdenciárias poderão ser realizados, desde 

que cumpridos os requisitos dos itens 4.1. e 4.2. 

 

5. INDENIZAÇÃO: 

Caracterizado o sinistro na forma descrita no item 3.5., a seguradora indenizará o segurado, por meio de reembolso, até o 
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limite máximo de indenização estabelecido na apólice. 

 
6. PERDA DE DIREITO: 

Além das perdas de direito descritas na Cláusula 11 das Condições Gerais, o segurado perderá o direito à 

indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

I – não cumprimento por parte do segurado das exigências descritas na Cláusula 3 desta Cobertura Adicional. 

II – quando o segurado deixar de apresentar defesa ou perder prazo para interposição de recurso ou for 

considerado revel nos termos do artigo 844, parágrafo único da Consolidação de Leis do Trabalho ou 

confessar. 

III – se o segurado firmar acordo sem a prévia anuência da seguradora ou este não for homologado pelo 

Poder Judiciário. 

IV – nos casos de condenações do tomador e/ou segurado no que se refere a dano moral e/ou dano material, 

assédio moral ou sexual decorrentes de responsabilidade civil do tomador e/ou do segurado e indenizações 

por acidente de trabalho. 

 

7. RATIFICAÇÃO: 

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição  

Especial. 
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1. OBJETO: 

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador  

perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo  

com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de 

participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e  

dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de: 

I – processos administrativos; 

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa; 

IV – regulamentos administrativos. 

11.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como 

multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos 

em legislação específica, para cada caso. 

 
2. DEFINIÇÕES: 

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro 

Garantia. 

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um 

plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes. 

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou 

cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais. 

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais  

e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado. 

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública 

(segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo  

e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de 

Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes. 

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações 

cobertas pelo seguro. 

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o 

segurado em função do pagamento de indenização. 

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que 

deverá constar da apólice ou endosso. 

2.10. Prêmio Único: Valor a ser pago para a garantia do risco calculado para a vigência integral da  

apólice, podendo ser pago à vista ou parcelado. 

2.11. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a 

procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice. 

2.12. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos 

termos da legislação em vigor. 
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2.13. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o 

posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores 

a serem indenizados. 

2.14. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 

2.15. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das 

obrigações assumidas pelo tomador. 

2.16. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador 

perante o segurado, conforme os termos da apólice. 

2.17. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 

2.18. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 

 
3. ACEITAÇÃO: 

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta 

assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita  

deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. 

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por  

ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento. 

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da  

proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como 

para alterações que impliquem modificação do risco. 

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, 

para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o 

prazo previsto no item 3.3.. 

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer 

mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os 

fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco. 

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da 

alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr  

a partir da data em que se der a entrega da documentação. 

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao 

proponente, especificando os motivos da recusa. 

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a 

aceitação tácita do seguro. 

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o  

prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, 

comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente 

inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de 

aceitação da proposta. 

 
4. VALOR DA GARANTIA: 

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. 
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4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento 

que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar 

tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso. 

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base 

para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do 

valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja  

o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso. 

 
5. PRÊMIO DO SEGURO: 

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da 

apólice. 

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver 

pagado o prêmio nas datas convencionadas. 

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora 

recorrer à execução do contrato de contra garantia. 

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a  

título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver 

parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com 

a consequente redução proporcional dos juros pactuados. 

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas 

coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro  

dia útil em que houver expediente bancário. 

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu 

representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do 

respectivo vencimento. 

 
6. VIGÊNCIA: 

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato 

principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as 

particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada. 

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, 

estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva 

modalidade. 

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no 

documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice 

acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso. 

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base 

para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da 

vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o 

respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso. 

 
7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO: 
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7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade 

nas Condições Especiais, quando couberem. 

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados 

para a efetivação da Reclamação de Sinistro. 

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou 

informação complementar. 

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo 

prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais; 

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao 

segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que  

embasaram sua conclusão, de forma detalhada. 

 
8. INDENIZAÇÃO: 

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite 

máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as 

partes: 

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, 

sob a sua integral responsabilidade; e/ou 

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela 

inadimplência do tomador, cobertos pela apólice. 

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá 

ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último 

documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro. 

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias  

será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente  

atendidas as exigências. 

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da 

apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso voltando a correr a partir do primeiro dia útil 

subsequente a revogação da decisão. 

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos 

do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da 

reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido. 

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos 

de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer 

excesso que lhe tenha sido pago. 

 
9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES: 

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos 

da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação,  

acarretará em: 

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, 
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a data de caracterização do sinistro; e 

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia 

posterior ao término do prazo fixado. 

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, 

sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data 

de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação. 

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para 

pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de  

impostos devidos à Fazenda Nacional. 

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente  

de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores 

devidos no contrato. 

 
10. SUB-ROGAÇÃO: 

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a 

seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros 

cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. 

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos 

a que se refere este item. 

 
11. PERDA DE DIREITOS: 

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes 

hipóteses: 

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de 

responsabilidade do segurado; 

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido 

acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora; 

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo 

beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro; 

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de 

seguro; 

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé 

circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do 

tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta; 

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco. 

 
12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS: 

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto 

deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma 

proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum. 
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13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES: 

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste  

contrato, salvo no caso de apólices complementares. 

 
14. EXTINÇÃO DA GARANTIA: 

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o 

que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas 

Condições Gerais: 

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante 

termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice; 

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice; 

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a 

um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou 

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas 

Condições Especiais. 

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente 

será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 

4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no  

item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93. 

 
15. RESCISÃO CONTRATUAL: 

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou 

da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:  

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta poderá reter do prêmio 

recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; 

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora poderá reter, no 

máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto: 
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Relação a Ser Aplicada. .................................................... Relação a Ser Aplicada 

Sobre a Vigência Original...........% Do Prêmio..................Sobre a Vigência Original. ........... % Do Prêmio 

Para a Obtenção de ......................................................... Para a Obtenção de 

Prazo em Dias. ................................................................. Prazo em Dias 

 
15    /365..........................................13 ...................................195 /365.......................................73 

30   /365..........................................20 ...................................210 /365 ......................................75 

45   /365..........................................27 ...................................225 /365 ......................................78 

60 /365..........................................30 ...................................240 /365.......................................80 

75 /365..........................................37 ...................................255 /365 ......................................83 

90 /365..........................................40 ...................................270 /365.......................................85 

105 /365........................................46....................................285 /365 ......................................88 

120 /365........................................50....................................300 /365 ......................................90 

135 /365........................................56....................................315 /365 ......................................93 

150 /365........................................60 ...................................330 /365 ......................................95 

165 /365 .......................................66....................................345 /365.......................................98 

180 /365........................................70....................................365 /365......................................100 

 
15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado 

percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior. 

 
16. CONTROVÉRSIAS: 

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas: 

I – por arbitragem; ou 

II – por medida de caráter judicial. 

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de 

arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência 

expressa. 

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a 

resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas 

sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário. 

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996. 

 
17. PRESCRIÇÃO: 

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 

 
18. FORO: 

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste. 

 
19. DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. 

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim 
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neles indicadas. 

19.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da 

Susep. 

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso 

foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br. 

19.5. O Segurado poderá consultar a situação cadastral  do corretor de seguros e da sociedade 

seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br. 

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional,  

salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice. 

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior  

ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora. 

19.9. O Tomador, por meio próprio ou por seu corretor de seguros ou representante legal, ao assinar a 

proposta de seguro, declara o conhecimento e o acesso a presente condições contratuais, pelos canais 

disponíveis pela seguradora e constante na proposta de seguro. 
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  16/08/2022 15:49
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 423

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339033 70277 FUN LOCVEI1

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

25/07/2022 Global 0006479-70.2021.6.02 - 258.542,15

86.960.721/0001-69 J L M DE ALMEIDA

22CT0035. Contratação de empresa do ramo de transporte em veículo automotor com condutores para as Eleições
Gerais 2022 (1º TURNO).
SEI 0006479-70.2021.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

CENTENARIO 1712 AEROPORTO

CEP

64003-700

Município

TERESINA PI

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2005
Versão Data/Hora

16/08/2022 14:45:27
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  16/08/2022 15:49
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 258.542,15

Total da Lista

Subelemento 09 - TRANSPORTE DE SERVIDORES

001 258.542,15Contratação 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. Decisão nº 3209 / 2022 - TRE-
AL/PRE/GPRES (1109890). Pregão Eletrônico 49/2022 (1108869).
Resultado Fornecedor (1108874). . Termo de Adjudicação (1108876).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

25/07/2022 Inclusão 1,00000 252.804,6500 252.804,65

15/08/2022 Reforço 1,00000 5.737,5000 5.737,50

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

16/08/2022 14:45:27

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

15/08/2022 16:16:17

Assinaturas

2  de      2005
Versão Data/Hora

16/08/2022 14:45:27
Operação
Alteração
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CORONAVÍRUS (COVID-19) ACESSO À INFORMAÇÃO PARTICIPE LEGISLAÇÃO Ó

|

 

Resultado da Apólice/Endosso - N°:
014142022001107750178132000000

 

 

Tipo de Registro:

1

 

Código do Ramo:

0775

 

Tipo de Movimento:

0001 - Emissão de apólice

 

Referência da Emissão:

2 - Emissões com Outras Referências

 

Tipo de Segurado:

1 - Pessoa Jurídica

 

CNPJ/CPF Segurado:

06.015.041/0001-38

 

Tipo Tomador:

1 - Pessoa Jurídica

 

CNPJ/CPF Tomador:

86.960.721/0001-69

 

Razão Social do Segurado:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL

 

Data do Envio:

11/08/2022

 

Data da Emissão:

05/08/2022

 

Data de Início da Vigência:

26/07/2022

 

Data de Fim de Vigência:

01/04/2023

 

Código da Moeda:

790
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Prêmio Emitido(Moeda):

170,00

 

Prêmio Emitido(R$):

170,00

 

Adicional de Fracionamento:

0,00

 

Custo de Apólice:

0,00

 

IOF:

0,00

 

N° de Registro do Produto:

15414.902037/2013-11

 

 

 

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

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2022.
À SCON/COFIN para registro da apólice de seguro

garantia apresentada pela empresa contratada, conforme
Contrato TRE/AL Nº 35/2022 (v.
docs. 1114130, 1125993 e 1127223).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Assessor de
Gestão de Contratos, em 17/08/2022, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1127225 e o código CRC 374227A0.

0006479-70.2021.6.02.8000 1127225v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - NOTA DE SISTEMA

  __ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  17/08/22  16:43     NS                               USUARIO : HEIDER         
  DATA EMISSAO      : 17Ago22   VALORIZACAO : 17Ago22  NUMERO  :
2022NS003201   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 86960721/0001-69 - J L M DE ALMEIDA                       
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000122            DATA VENCIMENTO  : 17Ago22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO VALOR DA GARANTIA APRESENTADA EM DECORRÊNCIA DA
CONSOLIDAÇÃO DO CO
  NTRATO Nº 35/2022 (EVENTO 1114130), CONFORME APÓLICE Nº
0141420220011077501781
  32 (EVENTO 1125993), COM VIGÊNCIA DE 26/07/2022 A 01/04/2023, SEGURADORA:
BERK
  LEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A. OBJETO CONTRATUAL:PRESTAÇÃO
DE SERVIÇ
  OS DE TRANSPORTE DE AGENTES E MATERIAIS DA JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS.
ELEIÇ
  ÕES 2022. SEI 6479-70.2021.6.02.8000.                                         
 
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 581014 86960721000169                 811110110                            
                                                                       25.280,47
                                                                                
 
  LANCADO POR : 66269377404 -  HEIDER            UG : 070011   17Ago22   16:41  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA                 
 
                                                                                
*********************************************************************************

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  17/08/22  16:45                                      USUARIO : HEIDER         
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
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  CONTA CONTABIL  : 811110110 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR                     
  CONTA CORRENTE  : N 86960721000169                                            
  J L M DE ALMEIDA                                                              
                               SALDO ANTERIOR A 01AGO                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    17Ago 070011 00001 NS003201 581014           25.280,47C           25.280,47C
                                                                                

  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RET
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 17/08/2022, às 16:47, 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
1127306 e o código CRC 72FA5526.

0006479-70.2021.6.02.8000 1127306v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2022NS003201   

Observação:

À Unidade Gestora,
Após registro do SEGURO GARANTIA, para ciência e

continuidade da gestão.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 18/08/2022, às 16:04, 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
1127541 e o código CRC 932F7C5F.
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De: "José Carlos de Souza" <josesouza@tre-al.jus.br>
Para: carlos-a-felix@hotmail.com
CC: 4x4@4x4rentacar.com.br
Data: 17/08/2022 07:17 PM
Assunto: Informa o número do telefone móvel da gestão contratual.

 
À empresa contratada J L M DE ALMEIDA
A/C de Carlos Félix.
 
Senhor Representante,
 
Informo a Vossa Senhoria o número do telefone móvel da gestão do Contrato TRE/AL Nº 35/2022, celebrado com essa
empresa.
 
Telefone (com Whatsapp): 82 - 9 9944 - 0783.
 
Atenciosamente.
 
José Carlos de Souza
Cogestor do Contrato TRE/AL Nº 35/2022.
 
 
 

Anexo E-mail enviado à empresa J L M comunica Telefone (1127574)         SEI 0006479-70.2021.6.02.8000 / pg. 1272



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

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
À SLC, para consolidação da minuta, em

cumprimento à Decisão 3501, da Presidência (doc. 1125981).
Em paralelo, à COFIN, para emissão da respectiva

nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/08/2022, às 22:56, 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
1128626 e o código CRC C2BDC198.

0006479-70.2021.6.02.8000 1128626v1
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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 agosto de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1128626).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/08/2022, às 07:26, 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
1128658 e o código CRC F50020EA.

0006479-70.2021.6.02.8000 1128658v1
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E-mail - 1129009

Data de Envio: 
  19/08/2022 13:20:58

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

Para:
    4x4@4x4rentacar.com.br

Assunto: 
  Termo Aditivo - TRE/AL (para assinatura)

Mensagem: 
  Prezado senhor,

Segue, em anexo, o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2022, a ser firmado entre o TRE/AL e a a empresa
J. L. M. DE ALMEIDA.

Se o representante legal da empresa possuir assinatura digital, solicito que o termo seja assinado desta
forma e encaminhado ao e-mail slc@tre-jus.br.

Se não, solicito que sejam imprimidas e assinadas duas vias e que as mesmas sejam encaminhadas ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol,
Maceió/AL.

Atenciosamente,

Andréa César
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7765.

Anexos:
    Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 35-2022 - Acréscimo.pdf
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De: "Cartorio da  5ª Zona Eleitoral" <ze0005@tre-al.jus.br>
Para: "sad Mailing List" <sad@tre-al.jus.br>
CC: "agc Mailing List" <agc@tre-al.jus.br>
Data: 19/08/2022 09:43 AM
Assunto: [agc] Solicitação de Veículos

Prezados, considerando o contrato 35/2022, e ainda considerando que a Zona Eleitoral de Viçosa comporta 4
municípios, solicitamos o acréscimos de veículos disponíveis para esta zona nos seguintes termos:
 
Etapa 3: Acréscimo de 1 veículo;
Etapa 4: Acréscimo de 2 veículos;
Etapa 5: Acréscimo de 2 veículos;
Etapa 6: Acréscimo de 1 veículo.
 
 
Atenciosamente,
 
Cartório Eleitoral da 05ª Zona-Viçosa
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