
 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 PROPOSTA CONTRAO EMERGENCIAL 

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 Não obstante, visando atender à solicitação dos Excelentíssimos Senhores 

Juízes das Zonas Eleitorais de Maceió, este TRE/AL pretende celebrar novo contrato, de forma emergencial, para 

suprir as necessidades demandadas por aquelas Zonas Eleitorais. Posto isso, em cumprimento a ordem de Autoridade 
Administrativa Superior, vimos REPASSAR ORÇAMENTO - quanto à possibilidade de colocar à disposição deste 

Tribunal, 75 (setenta e cinco) novos veículos,(com ressalva pelo motivo de última hora ano dos veículos 
de 2015 em diante) nas mesmas condições ofertadas no Pregão Eletrônico TRE/AL Nº 49/2022, inclusive os 

preços das diárias, conforme proposta da empresa anexa (e aceita por este Tribunal), no período de  29 de 

setembro de 2022 (quinta-feira) a 2 de outubro de 2022 (domingo, dia das Eleições/2022), no período 
de 8h às 18h (com 1 hora de intervalo para o almoço). 

 
 
 
 

1º TURNO 

Parcela Fixa 

  Qtde valor 

Etapa Horas Diárias Hora Diária total 

 9 300 R$ 40,51 R$ 459,00 R$ 137.700,00 

Total 300 R$ 137.700,00 

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00% R$  96.390,00 

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00% R$ 41.310,00 

Parcela Variável 

Jornada suplementar em horas (qtde 

estimada) 

  
Valor 

unitário 
Valor total 

   

Distancia suplementar a ser 

percorrida em km (quantidade 

estimada) 

 
  

 

TOTAL - 1º Turno  R$   137.700,00  
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2º TURNO 

Parcela Fixa 

  Qtde valor 

EEtapa Horas Diárias Hora Diária total 

0 9 300 
R$ 41,86 

 
R$ 459,00 

 R$     

137.700,00  

Total 300 R$ 137.700,00 

1ª parcela (após atestação 

parcial) 
70,00% R$  96.390,00 

2ª parcela (após atestação 

definitiva) 
30,00% R$ 41.310,00 

Parcela Estiamtiva 

Jornada 

suplementar em horas (qtde estimada) 

      

   

Distancia suplementar a ser 

percorrida em km (quantidade estimada) 

   

   

TOTAL - 2º Turno  R$ 137.700,00 

 
 
1º turno – R$ 137.700,00 ( Cento e trinta e sete mil e setecentos reais) 

2º turno –   R$ 137.700,00 ( Cento e trinta e sete mil e setecentos reais) 

 

TOTAL GERAL (considerando o 2º turno se houver              R$ 275.400,00(duzentos e stenta e cinco mil e 

quatrocentos  reais) 

 
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 – J . L M DE ALMEIDA 

TERESINA 26/09/2022 
 

_______________________________ 
J.L.M de Almeida 
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DESCRIÇÃO DIÁRIA QTD. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

VALOR POR DIÁRIA 4 75 R$ 515,00 R$ 154.500,00
R$ 154.500,00

Maceió, 26 de Setembro de 2022.

Luiz Otávio Alves Cabral
Sócio Administrador
CPF. 074.484.414-26

Os preços apresentados incluem todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos direitos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 
administração,  produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital 
e seus Anexos;

Declaramos para todos os fins que o prazo de validade da proposta é de 30 dias.

CONTA CORRENTE. BANCO DO BRASIL. AGÊNCIA 0120-1/ CONTA 32112-5

O horário da prestação de serviço será de 08:00 às 18:00, com intervalo de 1 (uma) hora para almoço. Havendo a necessidade de ultrapassar o horário 
das 18:00 será cobrado um valor de R$ 65,00 hora para cada carro.

COTAÇÃO DE PREÇOS
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL

PRIMEIRO TURNO

TOTAL PRIMEIRO TURNO

ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA – EPP 

 RUA MARAGOGI, Nº 210 – CANAÃ   – MACEIÓ/AL – CEP: 57080-110 CNPJ: 26.196.404/0001-96

 E-MAIL: CONTATO@ALAGOANADISTRIBUIDORA.COM.BR

FONE: 82 – 3432-1300
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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 
 
 
 
 
 
 
 

 PROPOSTA CONTRAO EMERGENCIAL 

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 Não obstante, visando atender à solicitação dos Excelentíssimos Senhores 
Juízes das Zonas Eleitorais de Maceió, este TRE/AL pretende celebrar novo contrato, de forma emergencial, para
suprir as necessidades demandadas por aquelas Zonas Eleitorais. Posto isso, em cumprimento a ordem de Autoridade
Administrativa  Superior,  vimos  REPASSAR  ORÇAMENTO  -  quanto  à  possibilidade  de  colocar  à  disposição  deste
Tribunal, 45 (setenta e cinco) novos veículos,(com ressalva pelo motivo de última hora ano dos veículos
de 2015 em diante) nas mesmas condições ofertadas no Pregão Eletrônico TRE/AL Nº 49/2022, inclusive os
preços das diárias, conforme proposta da empresa anexa (e aceita por este Tribunal), no período de  27 de
outubro de 2022 (quinta-feira) a 30 de outubro de 2022 (domingo, dia das Eleições/2022), no período
de 8h às 18h (com 1 hora de intervalo para o almoço). 

a)  Quantidade:  Total  de  225  diárias,  distribuídas  nos  dias  27,  28,  29  e  30/10/2022,  sendo:

a.1) 40 diárias no dia 27/10/2022, com 8 veículos destinados a cada um dos cartórios eleitorais da Capital, no horário
das  8  às  18h;
a.2) 35 diárias no dia 28/10/2022, com 7 veículos destinados a cada um dos cartórios eleitorais da Capital, no horário
das  8  às  18h;
a.3) 75 diárias no dia 29/10/2022, com 15 veículos destinados a cada um dos cartórios eleitorais da Capital,  no
horário  das  8  às  18h;
a.4) 75 diárias no dia 30/10/2022, com 15 veículos destinados a cada um dos cartórios eleitorais da Capital,  no
horário das 8 às 18h.
 
 
 
 

1º TURNO 

Parcela Fixa 

  
Etapa 

Qtde valor 

Horas Diárias Hora Diária total 

09 225 R$ 51,00 R$ 459,00 R$ 103.275,00 

Total 225 R$ 103.275,00 

1ª parcela (após atestação parcial) 70,00% R$  72.292,50 

2ª parcela (após atestação definitiva) 30,00% R$ 30.982,50 

Parcela Variável 
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Jornada suplementar em horas (qtde 
estimada) 

  300
Valor 
unitário 

Valor total 

R$  68,83 R$ 20.649,00

Distancia suplementar a ser 
percorrida em km (quantidade 
estimada) 

 

 

TOTAL - 1º Turno  R$   123.924,00

 
 
 

 

TOTAL GERAL              R  $ 123.924,00(cento e vinte e três mil novecentos e vinte e    quatro reais)  
 

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 – J . L M DE ALMEIDA 

TERESINA 19/10/2022 
 

_______________________________ 
J.L.M de Almeida 
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DESCRIÇÃO DIÁRIA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

VALOR POR DIÁRIA 225 R$ 444,00 R$ 99.900,00
R$ 99.900,00

DESCRIÇÃO HORAS VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

HORAS ADCIONAIS ESTIMADAS 300 R$ 10,00 R$ 3.000,00

Os preços apresentados incluem todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos direitos e indiretos, tributos 
incidentes, taxa de administração,  produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

Declaramos para todos os fins que o prazo de validade da proposta é de 30 dias.

PARCELA ESTIMATIVA

COTAÇÃO EMERGENCIAL DE PREÇOS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL

SEGUNDO TURNO

TOTAL SEGUNDO TURNO

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.

A) Quantidade: Total de 225 diárias, distribuídas nos dias 27, 28, 29 e 30/10/2022, sendo:

a.1) 40 diárias no dia 27/10/2022, com 8 veículos destinados a cada um dos cartórios eleitorais da Capital, no horário das 8 às 18h;

a.2) 35 diárias no dia 28/10/2022, com 7 veículos destinados a cada um dos cartórios eleitorais da Capital, no horário das 8 às 18h;

a.3) 75 diárias no dia 29/10/2022, com 15 veículos destinados a cada um dos cartórios eleitorais da Capital, no horário das 8 às 18h;

a.4) 75 diárias no dia 30/10/2022, com 15 veículos destinados a cada um dos cartórios eleitorais da Capital, no horário das 8 às 18h.

Maceió, 19 de Outubro de 2022.

Luiz Otávio Alves Cabral
Sócio Administrador
CPF. 074.484.414-26

Declaramos que aceitamos todas as normas do termo de referências e seus anexos.

CONTA CORRENTE. BANCO DO BRASIL. AGÊNCIA 0120-1/ CONTA 32112-5

ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA – EPP 

 RUA MARAGOGI, Nº 210 – CANAÃ   – MACEIÓ/AL – CEP: 57080-110 CNPJ: 26.196.404/0001-96

 E-MAIL: CONTATO@ALAGOANADISTRIBUIDORA.COM.BR

FONE: 82 – 3432-1300
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