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

DESPACHO

Maceió, 06 de novembro de 2017.
Sr. Coordenador,
 
Diante do término da vigência do Contrato nº

06/2013 que se dará em 23/02/2018, vimos por meio do
presente expediente solicitar de V. Sa. que encaminhe os
presentes autos ao Sr. Secretário de Administração para fins
de autorização de abertura de procedimento próprio para a
contratação de empresa especializada em fornecimento de
combustíveis para os próximos 60 (sessenta) meses, incluíndo
também o período eleitoral de 2018.

Respeitosamente,
 
Gustavo Góis
Gestor Contratual
 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Assistente I, em 08/11/2017, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0313546 e o código CRC DE332561.
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Justiça Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão de
abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo
critério da menor taxa de administração, com a utilização de cartões eletrônicos ou
tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos
prédios deste Tribunal,  próprios,  locados ou cedidos, para atender as necessidades
ordinárias para o período de 60 (sessenta) meses,  e parte das necessidades de um
pleito eleitoral (2018).

2. DA JUSTIFICATIVA  

2.2. A contratação de uma empresa para Gestão de Abastecimento de Veículos visa
não apenas o fornecimento de combustíveis aos veículos da frota do TRE – AL em todo
o Estado, mas permitir que os mesmos possam ser abastecidos na eventualidade da
realização de viagens a outros Estados da Federação. Este contrato permitirá também
que este Regional tenha acesso a um sistema informatizado que possa fornecer
informações precisas e seguras sobre a frota, permitindo o controle da mesma,
orientando a tomada de decisões gerenciais acerca dos veículos, roteiros e
condutores. Assegurará também um melhor controle orçamentário evitando o uso de
recursos de suprimento de fundos quando da ocasião de viagens a lugares distantes
do município sede. Cabe também ressaltar que a abertura de um certame licitatório
pelo critério de menor taxa de administração é um fator de racionalização da aplicação
dos recursos públicos.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. A empresa contratada deverá confeccionar um cartão eletrônico, ou emissão de
outro  dispositivo  tecnológico para cada veículo do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, imprimindo em cada um deles a identificação da Contratante, a saber, TRE -
AL, descrição sucinta do veículo e placa, de acordo com relação constante do ANEXO
II.

3.2. A cada cartão eletrônico ou dispositivo tecnológico será atribuído previamente um
limite de crédito mensal, para uso exclusivo na compra de combustível e arla-23 (para
os  veículos  que  utilizam  o  diesel  s-10) para consumo do veículo, cujo valor será
determinado pela Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV, de acordo
com o uso de cada um dos veículos cadastrados.

3.3. A empresa contratada deverá fornecer, ainda, 20  (vinte) cartões magnéticos ou
outro  dispositivo  tecnológico habilitados para o abastecimento de quaisquer outros
veículos que estejam a serviço do TRE - AL, ficando os cartões sob a guarda da Seção
de Administração de Prédios e Veículos.
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Seção de Administração de Prédios e Veículos

3.4. As cotas mensais de consumo de combustível de cada veículo  serão definidas
pelo TRE – AL, podendo a SAPEV solicitar cotas extras quando necessário.

3.4.1 As cotas mensais deverão ser creditadas no primeiro dia útil após aquele da data
da fatura mensal e as cotas extras deverão ser creditadas imediatamente após a sua
solicitação.

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

3.6. Somente poderão ser abastecidos os veículos que contiverem as características
registradas nos respectivos dispositivos.

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

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

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

3.10. O sistema deverá permitir a identificação dos condutores dos veículos.

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

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

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

3.14. A empresa contratada deverá disponibilizar via Internet, em tempo real e
mediante senhas de controle de acesso, os registros dos dados dos abastecimentos e
relatórios com informações gerenciais, financeiras e operacionais que permitam o
controle das despesas, condutores e consumo específico por veículo, além dos
possíveis desvios em relação aos parâmetros adotados.
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3.15. Os relatórios disponibilizados deverão permitir o acesso a informações referentes
aos volumes e/ou valores dos abastecimentos, quilometragens, consumo e preços
praticados pelos postos credenciados, permitindo que os dados acima possam ser
relacionados aos veículos, condutores e postos de abastecimentos.

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

3.17. Deverão ser enviados para a SAPEV e-mails de alerta sempre que houver
alguma operação que apresente inconsistência e/ou fuja aos parâmetros
preestabelecidos.

4 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta
de preços;

4.2. Designar um representante perante o TRE - AL para prestar esclarecimentos e
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato;

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

4.3.1. É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de postos
pertencentes a uma única distribuidora;

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

4.4.1. Manter credenciado na cidade de Arapiraca pelo menos 02 (dois) postos de
abastecimento;

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

4.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;

4.7. Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar operações
mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos cartões eletrônicos
ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das informações necessárias ao
controle e gestão dos abastecimentos;

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

4.9. Disponibilizar a relação dos postos credenciados constando: Nome do
estabelecimento, endereço e  telefone;

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

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

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

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

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

4.15. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto
deste Termo de Referência;

4.16. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados;

4.17. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93;

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

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será
designado como Gestor;

5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal;

5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;

5.4. Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos veículos
(Anexo II) bem como dos condutores.
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6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SER VIÇOS

6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor
designado para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;

6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes. 

7. DO PAGAMENTO

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

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

- Identificação do posto de abastecimento;

- Identificação do veículo;

- Tipo de combustível;

- A data e hora da transação;

- Quantidade de litros fornecida;

- Valor da operação.

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

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

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

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

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

5

Termo de Referência Combustíveis 2018 (0314691)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 8



      
Justiça Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Administração de Prédios e Veículos

8. DO REAJUSTE

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

9. DA DOTAÇÃO

9.1 Os custos da presente contratação serão suportados à custa do orçamento
destinado ao exercício de 2018 (ordinário e pleitos).

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

10.1.1. 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;

10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por
cento), em razão de atraso no início, ou no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;

10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;

10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais;

10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e
a ampla defesa;

10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global.

11.2. O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a compra
de combustíveis para os veículos do TRE-AL, mais o valor da Taxa de Administração,
conforme consta do item 11.9.

11.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor taxa de
administração, conforme Planilha de Formação de Preços, constante do ANEXO I.

11.4. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição dos combustíveis.
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11.5. Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou negativas,
podendo ser solicitada a demonstração de exeqüibilidade da proposta.

11.6. No percentual de administração deverão estar incluídos todos os tributos, tarifas e
despesas incidentes sobre o serviço a ser executado.

11.7. A listagem com a rede de postos credenciada deverá ser apresentada e
aprovada pela SAPEV antes da assinatura do contrato . 

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

- 10 automóveis tipo passeio;

- 2 microônibus (van);

- 1 microônibus (van) tipo furgão

- 4 caminhonetes a diesel

- 3 caminhões;

- 4 motocicletas

- 3 geradores.

- 1 ônibus

11.9. A estimativa de consumo anual de combustíveis é:

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
NO EXERCÍCIO DE 2018  ORDINÁRIO

Gasolina R$ 95.280,00

Óleo Diesel R$ 70.500,00

Valor Total dos Combustíveis   R$ 166.980,00

Arla 32 R$ 1.200,00

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em ___%)    R$ ________

VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL R$ __________

VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 
2018 (PLEITOS)

GASOLINA R$ 19.700,00

DIESEL R$ 11.255,56

ARLA-32 R$ 300,00

VALOR TOTAL R$ 31.255,56
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11.10. Os preços praticados pelos postos da rede credenciada são aqueles de
mercado;

11.11. Os Preços Unitários de Referência dos Combustíveis, utilizados na tabela que
compõe o item 11.9, correspondem ao Preço Médio ao Consumidor no município de
Maceió, no Levantamento de Preços efetuado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis –  ANP, no mês de novembro  do corrente ano, e servem,
unicamente, para a estimativa do valor a ser empenhado / contratado;

11.12. Conforme a necessidade e havendo vantajosidade, o gestor do contrato poderá
autorizar o abastecimento com álcool combustível, principalmente, considerando-se
que há 08 (oito) veículos oficiais com motores bi-combustíveis, ou seja, podem ser
abastecidos com gasolina ou álcool, ressaltando-se que tal hipótese não interferirá nos
valores estimados apresentados no sub-item 11.9;

11.13. A SAPEV poderá solicitar o credenciamento de novos postos de abastecimento,
caso os postos da capital citados no item 4.4 ou os postos do interior citados no item
4.3 estejam praticando preços acima dos limites apontados pela tabela da ANP;

11.14. A SAPEV poderá também, em caso de necessidade, solicitar o credenciamento
de novos postos de abastecimento, considerando-se entre outras situações o
atendimento de alguma região específica do estado de Alagoas não contemplada pela
relação de cidades enumeradas no subitem 4.3;

11.15. A SAPEV considerará como não credenciado todo posto de abastecimento que
conste da relação de Postos Revendedores Autuados e/ou Interditados por Qualidade
de Combustíveis da ANP;

11.16. A empresa contratada poderá, apresentando justificativa razoável, solicitar à
SAPEV a substituição de qualquer cidade constante no subitem 4.3, cabendo a essa
unidade gestora autorizar ou não tal solicitação, preservados os interesses da
administração pública;

12. DA VIGÊNCIA

12.1. O contrato terá vigência a partir de sua assinatura até 60 (sessenta meses), com
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

Maceió/AL, 07 de novembro de 2017.

Gustavo Antonio Góis dos Santos

Assistente I – SAPEV
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ANEXO     I

PLANILHA     DE     FORMAÇÃO     DE     PREÇOS

ITEM ÚNICO

Contratação de empresa especializada para prestação  de
serviços de gestão de abastecimento de combustíveis , com a
utilização de cartões magnéticos, da frota de veícu los a
serviço deste TRE/AL.

Taxa de
Administração (A) x,xx% (utilizar o máximo de duas casas decimais)

    Valor base (B) R$ 198.235,56 (ordinário +pleitos)

VALOR DA
PROPOSTA R$ x,xx ( informar o valor obtido por (((A / 100) x  B) + B) )

(*) Os lances subsequentes devem ser efetuados obse rvando-se a fórmula
acima, onde a variável será sempre a taxa de admini stração proposta.

O valor base (B) R$ 198.235,56 corresponde à estima tiva de gasto de
combustível, conforme item 11.9 do Termo de Referên cia. 
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ANEXO     II

DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO TRE-AL

ITEM MARCA / MODELO COR ANO FAB COMBUSTÍVEL
01 Citroen Jumper M33M 23 S Branca NME 3489 2010/2011 diesel

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

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

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

05 Caminhão Iveco / Daily 55C17 Branca ORE 7431 2012/2013 diesel
06 Caminhão Agrale / Modelo 10.000 Branca OHC 1923 2013/2013 diesel
07 Van Ford / Transit furgão 2.2 Branca ORK 7700 2013/2013 diesel
08 GM / Cruze LT 1.8, 16 V, Flex Preta ORI 7195 2013/2013 gasolina
09 Mitsubishi / L 200 Triton 3.2, Diesel  Preta ORI 3539 2013/2014 diesel
10 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2972 2014/2015 gasolina
11 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2982 2014/2015 gasolina
12 VW/Gol 4P Totalflex 1.6 Cor Branca ORE 2992 2014/2015 gasolina
13 Fiat/Fiorino 1.4 Flex Cor Branca QLD 0960 2015/2016 gasolina

14 Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel Cor
Branca

QLD 0340 2015/2016 diesel

Maceió/AL, 08 de novembro de 2017.

Gustavo Antonio Góis dos Santos

Assistente I - SAPEV
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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 novembro de 2017.
Ciente. 
Prestadas as  informações através da Sapev, vão os autos

ao Secretário de Administração com as nossas homenagens. 
 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 08/11/2017, 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
0314939 e o código CRC D368EB3D.

0010233-59.2017.6.02.8000 0314939v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2017.
À Seção de Compras.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

Formação. Preço médio. Aquisição.
 
Senhor Chefe,
 
Manifestando a aprovação desta Secretaria quanto

ao Termo de Referência consignado no evento SEI 0314691,
por entender presentes os requisitos prescritos no Art. 4.ª, IV,
da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017, evoluo o feito a essa
unidade para formação do preço médio da aquisição.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/11/2017, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0318889 e o código CRC 3AED42D6.

0010233-59.2017.6.02.8000 0318889v1
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E-mail - 0322223

Data de Envio: 
  27/11/2017 18:03:57

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE COMPRAS <compras@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    anelise.santos@ctf.com.br
    faleconosco@kmdevantagens.com.br
    maxifrota@maxifrota.com.br
    fale@raizen.com
    fale@shell.com
    atendimento.empresas@sodexo.com
    licitacoes@upbrasil.com
    licitacoes@edenred.com
    cotacoes@valecard.com.br
    sac.pancard@roadcard.com.br
    mercadopublico@alelo.com.br
    contato@solluscartoes.com.br
    comercial@vb.com.br
    atendimento@rodocred.com.br

Assunto: 
  TRE-AL. Cotação. Gestão de Frota. Abastecimento

Mensagem: 
  Prezado Fornecedor,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) necessita contratar empresa especializada para a
prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com
o ARLA-32, conforme o Termo de Referência em anexo.

Solicitamos que sejam enviadas cotações para o e-mail compras@tre-al.jus.br. Em caso de não poder
atender ao demandado, solicitamos encarecidamente que nos informem pelo mesmo endereço de e-mail.

Atenciosamente,

Agamenon Gomes Miranda Jr.
Seção de Compras - TRE/AL
(82) 2122.7712 / 7711
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Horário: Segunda a Quinta de 13h as 19h e Sextas de 7h30 as 13h30.

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0314691_TERMO_DE_REFERENCIA___Combustivel_2018.pdf
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De: Atendimento Rodocred <atendimento@dbtrans.com.br>
 Para: "compras List Member" <compras@tre-al.jus.br>

 CC: Atendimento Rodocred <atendimento@dbtrans.com.br>
 Data: 28/11/2017 07:19 AM

 Assunto: [compras] TRE-AL. Cotação. Gestão de Frota. Abastecimento
 

Prezado Sr Agamenon, bom dia
 

Sua solicitação foi encaminhada ao setor responsável, e um dos nossos assessores entrará em contato para
maiores esclarecimentos.

 
Atenciosamente,

 
Protocolo: 20170233212

 

-------------------------------------------------------
 Atendimento Rodocred

 CALLCENTER
 Tel. 0800.880.2000

 atendimento@rodocred.com.br
 

________________________________________
 De: TRE-AL/SEÇÃO DE COMPRAS <compras@tre-al.jus.br>

 Enviado: segunda-feira, 27 de novembro de 2017 19:03
 Assunto: TRE-AL. Cotação. Gestão de Frota. Abastecimento

 
Prezado Fornecedor,

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) necessita contratar empresa especializada para a
prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o
ARLA-32, conforme o Termo de Referência em anexo.

 
Solicitamos que sejam enviadas cotações para o e-mail compras@tre-al.jus.br. Em caso de não poder atender
ao demandado, solicitamos encarecidamente que nos informem pelo mesmo endereço de e-mail.

 
Atenciosamente,

 
Agamenon Gomes Miranda Jr.

 Seção de Compras - TRE/AL
 (82) 2122.7712 / 7711

 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

 Horário: Segunda a Quinta de 13h as 19h e Sextas de 7h30 as 13h30.
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De: protocolo@valecard.com.br
 Para: "compras List Member" <compras@tre-al.jus.br>

 Data: 27/11/2017 06:18 PM
 Assunto: [compras] Registro de atendimento Valecard - Protocolo  2017OSE/455486

 

ATENÇÃO: Esta é uma mensagem automática. Por favor, não responda, pois
não será lida.

 
Prezado CLIENTE

 
Informamos que sua solicitação referente ao e-mail:

 Prezado Fornecedor,
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) necessita contratar
empresa especializada para a prestacao de servicos de gestao de
abastecimento, com o fornecimento de combustiveis juntamente com o
ARLA-32, conforme o Termo de Referencia em anexo.

 
Solicitamos que sejam enviadas cotacoes para o e-mail compras@tre-
al.jus.br. Em caso de nao poder atender ao demandado, solicitamos
encarecidamente que nos informem pelo mesmo endereco de e-mail.

 
Atenciosamente,

 
Agamenon Gomes Miranda Jr.

 Secao de Compras - TRE/AL
 (82) 2122.7712 / 7711

 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 CNPJ no: 06.015.0 41/0001-38

 Horario: Segunda a Quinta de 13h as 19h e Sextas de 7h30 as 13h30.
 

______________________________________________________________________
 This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud

service.
 For more information please visit http://www.symanteccloud.com

 ______________________________________________________________________
 

Foi registrada no sistema de atendimento Valecard, sob o número de
protocolo 2017OSE/455486.

 
A partir de agora, utilize este número para acessar qualquer
informação sobre esta solicitação.

 
Informamos ainda que sua solicitação será respondida por e-mail
através do endereço protoco@valecard.com.br.
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De: Raizen-Shell Brasil <fale@raizen.com>
 Para: "compras List Member" <compras@tre-al.jus.br>

 Data: 27/11/2017 06:38 PM
 Assunto: [compras] Resposta Raízen - Comunidade - Chamado 4069900-4124327

 

Prezado boa noite!

 

Em resposta a sua manifestação solicitamos que nos forneça algumas informações para que encaminhemos seu interesse à área
responsável. Por gentileza, preencha

Check list abaixo:

 

Razão Social:

CNPJ:

Telefones:

Nome do Responsável:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Volume mensal:

É cliente da Parceria RAÍZEN – BRFoods?

Já consome ARLA 32 de outra CIA?

Volume das embalagens:

Método de entrega:

Quantos veículos possui a frota:

 

 

Atendimento ao Cliente/Consumidor Raízen

Licenciada da Marca Shell no Brasil

Fale Conosco: fale@raizen.com
 Telefone: 0800 728 1616

Segunda a Sexta das 8hs às 17hs

 

 

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é confidencial e legalmente protegida, somente podendo ser usada pelo indivíduo ou
entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolver ao remetente e, posteriormente apagar, pois
a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo desta mensagem são expressamente proibidos.

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is
protected by law. If you are not the intended recipient, you should return and then delete this message. Any disclosure, copying,
printing, use or distribution of this message, or the taking of any part is illegal.

 

Anexo Resposta Raizen (0322478)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 19

javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DBNIHZI64F8GN1%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dfale%2540raizen.com','Compose',800,600,'yes');


De: KAFSKI Evandro Kechinski <Evandro.Kafski@edenred.com>
 Para: "compras List Member" <compras@tre-al.jus.br>

 CC: SOARES Clara Gabriela Albino <clara.soares@edenred.com>
 Data: 28/11/2017 12:40 PM

 Assunto: [compras] ENC: TRE-AL. Cotação. Gestão de Frota. Abastecimento
 

Prezado Agamenon, boa tarde.
 

Recebi sua solicitação de cotação, para dar andamento na mesma solicito que me envie as seguintes
informações:

 
Qual o atual fornecedor?

 Qual a taxa do atual contrato?
 Qual a vigência do atual contrato?

 Qual a data prevista para publicação da licitação?
 Tem interesse em analisar a adesão de ata de registro de preços?

 
Fico no aguardo destas informações para poder prosseguir.

 

Evandro Kechinski Kafski
 Mercado Público - Diretoria Comercial

 

Tel.  +55 51 3920 2200 - ramal 8288
 Cel. +55 51 99103 0559  

 

Evandro.kafski@edenred.com
 

ticketlog.com.br
 

 
 

-----Mensagem original-----
 De: SOARES Clara Gabriela Albino 

 Enviada em: terça-feira, 28 de novembro de 2017 08:17
 Para: KAFSKI Evandro Kechinski <Evandro.Kafski@edenred.com>

 Assunto: ENC: TRE-AL. Cotação. Gestão de Frota. Abastecimento
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-----Mensagem original-----
 De: TRE-AL/SEÇÃO DE COMPRAS [mailto:compras@tre-al.jus.br] Enviada em: segunda-feira, 27 de novembro de

2017 19:04
 Assunto: TRE-AL. Cotação. Gestão de Frota. Abastecimento

 
Prezado Fornecedor,

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) necessita contratar empresa especializada para a
prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o
ARLA-32, conforme o Termo de Referência em anexo.

 
Solicitamos que sejam enviadas cotações para o e-mail compras@tre-al.jus.br. Em caso de não poder atender
ao demandado, solicitamos encarecidamente que nos informem pelo mesmo endereço de e-mail.

 
Atenciosamente,

 
Agamenon Gomes Miranda Jr.

 Seção de Compras - TRE/AL
 (82) 2122.7712 / 7711

 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

 Horário: Segunda a Quinta de 13h as 19h e Sextas de 7h30 as 13h30.
 

Anexados:
 

Arquivo:
Termo_de_Referencia_0314691_TERMO_DE_REFERENCIA___Combustivel_2018.pdf

Tamanho:
91k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: KAFSKI Evandro Kechinski <Evandro.Kafski@edenred.com>
 Para: "compras List Member" <compras@tre-al.jus.br>

 Data: 28/11/2017 01:13 PM
 Assunto: [compras] OPORTUNIDADE DE ADESÃO - ATA DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS // TRE AL

 

Prezado Agamenon, boa tarde.

 

Alternativamente a sua solicitação de cotação, te envio uma excelente oportunidade de adesão de ata de registro de preços, este é
um processo mais ágil, fácil e sem custos para o contratante, além disso é uma oportunidade de contratar a empresa referência em
gestão de frotas no Brasil com mais de 27 mil clientes e 1 milhão de veículos administrados, que possui ainda a maior rede
credenciada de postos e oficinas e única que possui atuação nacional.

 

Por favor, avalie esta oportunidade e me retorne do seu interesse, podemos tramitar rapidamente com este contrato.

 

Atenciosamente.

 

 

Detentor: IF SUL - LUVRAMENTO
Pregão Presencial: 007/2017

Objeto: ABASTECIMENTO / MANUTENÇÃO
Valor Total Ata: R$ 431.957,16

Taxa de Administração: -0,01%
Forma de Faturamento: MENSAL + 30 DIAS

Responsável pela Anuência no
órgão:

VALTER OU CAROLINE (55) 32429094

Vigência Ata: 09.11.2017 A 09.11.2018

 

 

 

 

  Evandro Kechinski Kafski

Mercado Público – Diretoria Comercial
 
Tel.  +55 51 3920 2200 – ramal 8288

Cel. +55 51 99103 0559 
 

Evandro.kafski@edenred.com
 

  ticketlog.com.br

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexados:
 

Arquivo: EDITAL PREGAO SRP 07-2017 GERENCIAMENTO DE FROTA -
IF SUL LIVRAMENTO.PDF

Tamanho:
1342k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Arquivo: Ata de Registro de Preços nº 07.2017 - Assinada.pdf Tamanho:
414k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-

RIO-GRANDENSE 

CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO 

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2017 

REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO N.º 23495.001247.2017-81 

 

EDITAL 

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-

GRANDENSE CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO, CNPJ/MF n.º 

10.729.992/0010-37, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará 

licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, 

do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO, com validade de 01 (um) ano, observando 

os preceitos legais em conformidade com o Decreto n.º 5.450, de 31/05/2005, o Decreto 

n.º 7.892, de 23/01/2013, a Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e subsidiariamente a Lei n.º 

8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, assim como a Lei Complementar n.º 123, de 

14/12/2006, e subordinado às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos. 

 

1. OBJETO 

A presente licitação tem por objeto o registro de preços para contratação de empresa do 

ramo para prestação de serviços terceirizados de caráter continuado de gerenciamento e 

administração de Frota - com abastecimento de combustível, manutenção automotiva 

em geral (preventiva, corretiva e serviço de guincho), com validade de 12 (doze) meses 

a contar da data de Homologação. 

  O método de gerenciamento de frota deve utilizar sistema informatizado via internet e 

tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos 

credenciadas. 

  Deverão ser atendidas as características de cada veículo, com o fornecimento de peças, 

componentes, acessórios de reposição originais e genuínos, entre outros materiais 

(pneus, óleo de motor, lubrificantes em geral, etc), compreendendo ainda serviços 

mecânicos de toda ordem, como transporte em suspenso por guincho, socorro mecânico, 

serviços de aferições de instrumentos dos veículos, borracharia, elétricos, lanternagem, 

pintura, lavagem, estofagem, alinhamento, balanceamento, a serem realizados em rede 

de oficinas e centro automotivos credenciados para atender à frota (veículos leves e 

pesados), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense – 

Câmpus Santana do Livramento e Câmpus Participantes, conforme as condições 

estabelecidas neste termo de Referência e seus anexos. 

 

1.1 VEÍCULOS LEVES 
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CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO 

Marca Modelo Ano Combustível Nº de veículos 

GM Zafira 2011 Álcool/Gasolina 01 

Wolkswagen Amarok 2012 Óleo Diesel 01 

 

CÂMPUS VENÃNCIO AIRES 

Marca Modelo Ano Combustível Nº de veículos 

Mercedes Benz Sprinter 2011 Óleo Diesel 01 

Toyota Corolla GLI 1.8 

Flex 

2009 Álcool/Gasolina 01 

GM Zafira Elegance 2010 Álcool/Gasolina 01 

 

CÂMPUS VISCONDE DA GRAÇA (PELOTAS) 

 

Marca Modelo Ano Combustível Nº de veículos 

FORD  RANGER XL.T 13 P 2011 DIESEL 
01 

FORD  RANGER XL.T 12 P 2008 DIESEL 
01 

GM S-10 COLINA D 4x4 2009 DIESEL 
01 

FORD  
FIESTA SEDAN 1.6 

FLEX 2010 
GASOLINA / 

ALCOOL 
01 

FORD  
FIESTA SEDAN 1.6 

FLEX 2010 
GASOLINA / 

ALCOOL 
01 

FORD  
FIESTA SEDAN 1.6 

FLEX 2010 
GASOLINA / 

ALCOOL 
01 

VOLKSWAGEN KOMBI 2010 
GASOLINA / 

ALCOOL 
01 

FORD  
FIESTA SEDAN 1.6 

FLEX 2010 
GASOLINA / 

ALCOOL 
01 

FORD  
FIESTA SEDAN 1.6 

FLEX 2010 
GASOLINA / 

ALCOOL 
01 

FORD  TRANSIT 350 L BUS 2009 DIESEL 
01 

 

 

1.2 VEÍCULOS PESADOS 

CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO 

Marca Modelo Ano Combustível Nº de veículos 
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Mercedes Benz Micro-ônibus 

Granmicro 

2012 Óleo diesel 01 

M.Benz/Comil 

Campione R 

 

Ônibus 

2014 Óleo Diesel 01 

 
CÂMPUS VENÂNCIO AIRES 

 

Marca Modelo Ano Combustível Nº de veículos 

Agrale Volare W9 2010 Óleo diesel 01 

M.Benz/ Marcopolo  

 

 

Ônibus 

2013 Óleo Diesel 01 

 
CÂMPUS VISCONDE DA GRAÇA (PELOTAS) 

 

Marca Modelo Ano Combustível Nº de veículos 

MERCEDES BENZ ATEGO 1725 2011 DIESEL 
01 

FORD  CARGO 815 E 2008 DIESEL 
01 

VOLKSWAGEN INDUSCAR GI R 240 2008 DIESEL 
01 

MARCOPOLO VOLARE W9 ON 2007 DIESEL 
01 

 

 

1.2.1 Além dos veículos mencionados acima, a CONTRATADA se obriga a prestar os 

mesmos serviços constantes neste Termo de Referência em quaisquer outros veículos 

que o Câmpus Santana do Livramento e demais participantes venha a adquirir durante a 

vigência do Contrato. 

1.2.2 A discriminação da frota do CONTRATANTE poderá sofrer acréscimo ou 

diminuição, acarretando alteração no consumo dos produtos ou serviços, não podendo 

todavia, onerar a taxa de administração.   

 

 

GERENCIADOR UASG 

  Instituto Federal Sul-rio-grandense Campus Santana do Livramento 154773 

PARTICIPANTES UASG 

Instituto Federal Sul-rio-grandense Campus Venâncio Aires 151964 

Instituto Federal Sul-rio-grandense Campus Visconde da Graça  151895 

 

1.3 Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no 

Compras governamentais, valerá o primeiro. 
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2. ABERTURA 

2.1 A abertura da presente licitação dar-se-á no endereço eletrônico, data e horário 

abaixo indicados: 

 

SITE:  www.comprasgovernamentais.gov.br 

DATA: 16/10/2017 

HORÁRIO: 09:00h 
 

2.2 Aberta a sessão, serão divulgadas as Propostas de Preços recebidas, e poderão ser 

dados os lances, observando-se a legislação pertinente, e o regramento constante neste 

Edital. 

 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Somente poderão participar deste Pregão: 

 

a) Os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que 

atendam todas as exigências deste Edital e seus Anexos. 

b) As empresas que estejam devidamente cadastradas, abrangendo, no mínimo, o 

nível I – Credenciamento, no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores, e que sejam cadastradas no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

3.2 Não poderão participar desta licitação as empresas: 

 

a) Em consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição. 

b) Em processo de falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação. 

c) Que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 

impedidas de contratar com o Instituto Federal Sul-rio-grandense, ou que 

tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública. 

d) Estrangeiras que não funcionem no País. 

e) Empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade; 

 

3.3 As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do 

presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade 

Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data 

de recebimento da proposta. 

 

4. CREDENCIAMENTO 
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4.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

 

4.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

4.3 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao Instituto Federal Sul-rio-grandense, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 

por terceiros. 

 

4.4 As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados 

junto ao órgão provedor antes da realização do Pregão. 

 

4.5 O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema 

de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito 

obrigatório para fins de habilitação. 

 

5. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances. 

 

5.2 A licitante que se enquadrar no que estabelece a Lei Complementar n.º 123/2006, 

deverá declarar, sob as penas da lei, que atende os requisitos do art. 3º, no ato de envio 

de sua proposta, em campo próprio do sistema, para fazer jus aos benefícios previstos 

na referida lei. 

 

5.3 No ato de envio de sua proposta, a licitante deverá declarar, também, em campo 

próprio do sistema, que: 

 

 a) Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

Edital; 

 b) Não existe fato superveniente impeditivo de sua habilitação, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 c)  Não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 d) A proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, 

de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 02 de 16 de setembro de 
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2009 da SLTI/MP.  

 

 e) 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. 

 

5.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 

sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital. 

 

5.5 Incumbirá, ainda, a 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 A participação no Pregão dar-se-á pela digitação da senha privativa da licitante e 

subsequente encaminhamento da Proposta de Preços, a partir da publicação do Edital 

até às 09:00h do dia 16/10/2017, horário de Brasília/DF, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico. 

 

5.7 Ao cadastrar a Proposta de Preços as licitantes deverão, preferencialmente, incluir 

a marca, o modelo, a descrição detalhada do objeto ofertado de acordo com o 

Termo de Referência e o valor unitário (CIF) de cada item. 
 

5.8 Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos 

após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens 

fazendo arredondamento para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas 

casas decimais. 

 

5.8.1 OBS: Os valores contendo dois dígitos após a vírgula, deverão ser respeitados 

tanto para o valor global quanto para o valor mensal.  

 

5.9 A Proposta de Preços da licitante vencedora, contendo as especificações detalhadas 

do objeto ofertado, como detalhamento dos preços unitários, mensal e global, deverá ser 

formulada com base na Planilha da Proposta Comercial – Anexo II e enviada via chat 

do sistema compras governamentais e/ou caso necessário para o email 

licitacaolivramento@ifsul.edu.br, mediante solicitação do(a) Pregoeiro(a) após o 

encerramento da etapa de lances, atualizada em conformidade com os lances 

eventualmente ofertados. 

 

5.10 Caso a licitante opte por enviar a Proposta de Preços – Anexo II) por e-mail, o 

documento original ou cópia autenticada (com valores finais negociados, indicando 

o valor unitário e total do objeto ofertado) deverá ser encaminhada, observando o 

prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da solicitação do Pregoeiro via chat, 

exceto no caso de atraso na entrega dos Correios, a ser justificada e comprovada pela 

licitante, para o seguinte endereço: 
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COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

PREGÃO N.º 07/2017 
Rua Paul Harris, nº 410  

Centro 

Santana do Livramento/RS 

CEP 97574-360 

 

5.11 A Proposta de Preços deverá ser apresentada conforme modelo constante na 

Planilha da Proposta Comercial – Anexo II deste Edital e conter: 

a) Preço unitário, total e porcentagem do item cotado, em algarismos, expresso em 

moeda corrente nacional (R$), considerando as quantidades constantes do 

presente Edital; 

b) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação; 

c) O inicio da prestação do serviço de gerenciamento de frota de veículos, será em 

até 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da Ordem de Serviços. 

d) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas 

tais como impostos, taxas, seguros, tributos e demais encargos de qualquer 

natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão; 

e) Razão Social, CNPJ, endereço completo, número do telefone, fax e e-mail, bem 

como, número da conta corrente, nome do banco e agência onde deseja receber 

seus créditos; 

 

5.12 Após a homologação, a licitante vencedora obriga-se a manter sua proposta pelo 

prazo da vigência do Registro de Preços indicado no item 1 deste Edital. 

 

5.13 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

5.14 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do 

presente Edital e seus Anexos, forem omissas ou apresentarem irregularidades 

insanáveis, sendo que, para fins de isonomia e aceitação, somente serão 

consideradas as propostas que contenham a descrição detalhada do material a ser 

fornecido, sendo desclassificadas do certame àquelas propostas que tenham sido 

descritas com frases do tipo: “conforme o Edital”, “conforme solicitado”, “nos 

padrões do termo de referência” e/ou, qualquer outra que não represente as reais 

características do material ofertado e possa ser comparado com a descrição do 

termo de referência. 

 

5.15 O(a) pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital e seu Termo de Referência. 
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5.16 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

5.18 Poderão ser admitidos pelo(a) Pregoeiro(a) erros de natureza formal, desde que não 

comprometam o interesse público e da Administração. 

 

6. DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

A partir das 09:00h do dia 16/10/2017 terá início a sessão pública do Pregão 

Eletrônico n.º 07/2017, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da 

etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005. 

 

7. FORMULAÇÃO DOS LANCES E PROPOSTAS 

7.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente 

informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 

7.2 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as 

regras de aceitação dos mesmos. 

 

7.3 Os lances deverão ser ofertados para todos os itens do Grupo 01 contendo apenas 

02 (duas) casas decimais após a vírgula, sendo que para os Itens de 01 a 08 os lances 

deverão ser de MAIOR DESCONTO  e para o Item 09 os lances deverão ser de 

MENOR PREÇO. 

 

7.3.1 O percentual MÁXIMO admitido na cobrança da Taxa de administração, 

para este certame, será de 3,00 % (três por cento). 

 

7.3.2  Não serão admitidos lances com percentuais negativos/menor que zero. 

 

7.4 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 

registrado pelo sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema. 

 

7.5 Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate ficto nos termos do 

art. 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, será assegurada, como critério de desempate, 

preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte que 

tiverem atendido o disposto no item 5.2 deste Edital. 

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou superiores 

em até 5% à proposta mais bem classificada. 

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço, inferior 

àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) 
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minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em 

que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

c) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na 

forma da alínea “b” acima, serão convocadas as remanescentes que se 

enquadram, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido na alínea 

“b”, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta; 

 

a) Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste subitem 7.5, o objeto 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

7.6 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais 

licitantes, vedada a identificação do detentor do lance. 

 

7.7 No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão 

sendo recebidos, sem prejuízos aos atos realizados. 

 

7.8 O(a) Pregoeiro(a), quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, 

sem prejuízo dos atos realizados. 

 

7.9 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

Pregão será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa do(a) 

Pregoeiro(a) aos participantes. 

 

7.10 No caso de desconexão, cada licitante deverá de imediato, sob sua inteira 

responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema. 

 

7.11 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente de lances, a critério do(a) Pregoeiro(a), emitido pelo sistema eletrônico às 

licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

 

7.12 Após o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar pelo 

sistema eletrônico contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance 

de maior desconto e menor preço, para que seja obtido melhor preço, bem assim decidir 

sobre sua aceitação. 

7.13 O(a) Pregoeiro(a) anunciará a licitante vencedora, imediatamente após o 

encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a 

negociação e decisão da mesma, acerca da aceitação do lance de menor valor. 

Anexo Edenred - Edital de Pregão Eletrônico (0322485)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 32



 
8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 

8.1 Na análise da Proposta de Preços serão verificados o atendimento de todas as 

especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

8.2 O(a) Pregoeiro(a) efetuará o julgamento das Propostas de Preços, decidindo sobre 

aceitação dos preços obtidos. 

 

8.3 Após encerramento dos lances e negociação, caso o menor preço ofertado seja 

superior ao máximo admitido pelo presente Edital, o mesmo não será aceito. 

 

 8.3.1 Entende-se como valor máximo admitido pelo presente Edital, o valor de 

referência informado no sistema Compras Governamentais, obtido através de pesquisa 

de mercado, constante no Anexo I – Termo de Referência. 

 

8.4 Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 

preço e o valor estimado para a contratação. 

 

8.5 Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o(a) Pregoeiro(a) divulgará o 

resultado do julgamento da Proposta de Preços e será verificado o atendimento pelas 

licitantes das condições habilitatórias, com base nos dados cadastrais do SICAF e nas 

declarações referidas no item 5.3 deste Edital. 

 

8.6 A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO para o 

GRUPO 01. Para os Itens 01 a 08 a forma de lance será por MAIOR DESCONTO. 

Para o Item 09 a forma de lance será por MENOR PREÇO. 

 

8.7 Se a proposta ou o lance de menor preço ou maior desconto não for aceitável, ou se 

a licitante desatender as exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a 

proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua 

habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta ou lance que atenda o Edital. 

 

8.8 Ocorrendo a situação referida no item anterior, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar 

com a licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

8.9 A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais 

informações relativas à sessão pública do Pregão, constarão na ata divulgada no sistema 

eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação 

pertinente. 

 

8.10 No caso da empresa licitante ser desclassificada, o(a) Pregoeiro(a) solicitará, via 

chat, o envio da PROPOSTA conforme anexo II para a empresa subsequente. A 

empresa terá o prazo de 02 (duas) horas para o envio da documentação.  

 

9. HABILITAÇÃO 

9.1 A situação cadastral da licitante vencedora será verificada junto SICAF, após a 
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análise e julgamento da Proposta de Preços.  

 

9.1.2 O cadastro deverá abranger os níveis I, II, III, IV e VI do SICAF. 

 

9.1.3 Caso a licitante não possua algum(ns) dos níveis citados acima, poderá apresentar 

durante a sessão, os documentos correspondentes, de acordo com a IN n.º 02/2010 e 

Portaria n.º 27/2010 da SLTI/MP e com os Arts. 27, 28, 29 e 31 da Lei n.º 8.666/1993.  

 

9.1.4 A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada 

vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da 

lei, mediante consulta “on-line”. 

 

9.1.4.1 Caso a licitante opte por anexar os documentos ao sistema fica dispensada a 

necessidade do envio das originais. Caso opte por enviá-los por email, deverá enviar os 

originais ou cópia autenticada no prazo de até 02 (dois) dias úteis, 

impreterivelmente, salvo por fato superveniente que impossibilite o envio ou caso 

de atraso na entrega pelos Correios, a ser devidamente justificado e comprovado 

pela licitante, no seguinte endereço: Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Sul-rio-grandense Campus Santana do Livramento– Rua Paul Harris, 

410 – Bairro Centro – Santana do Livramento/RS – CEP: 97574-360. 

 

9.2 Serão consultadas, junto ao site www.comprasgovernamentais.gov.br, as declarações 

da licitante vencedora relacionadas abaixo: 

a)   Declaração de ciência e concordância com as condições contidas no Edital e 

seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no Edital; 

b)   Declaração de que se enquadra no que estabelece a Lei Complementar n.º 

123/2006; 

c)   Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

d)   Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 

16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir 

de 14 (quatorze) anos. 

e)   Declaração de que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de 

maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução 

Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP. 

f)    Não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, nos termos do inciso III do Art. 5º da Constituição 

Federal. 

9.3 A licitante favorecida pelos arts. 42 e 43 da Lei Complementar n.º 123/2006 deverá 

entregar a documentação, mesmo que com possíveis restrições, as quais deverão ser 

sanadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por mais 05 (cinco) 
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dias, a critério da Administração Pública. 

9.4 Relativos à qualificação técnico-operacional: 

9.4.1.1 um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade 

técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado, em papel timbrado, em nome  da licitante, que comprove(m):   

9.4.1.1.1 aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características e quantidades com o objeto desta 

licitação; 

9.4.1.1.2 experiência mínima de 3  (três)  anos  na  prestação  de 

serviços  terceirizados,  ininterruptos  ou  não,  até  a  data  da  

sessão pública de abertura deste Pregão. 

9.4.1.1.2.1 Para a comprovação da experiência mínima de 

3  (três)  anos  prevista  no  item  anterior,  será  aceito  o 

somatório de atestados.  

9.4.1.1.3 O(s) atestado(s) ou declaração(ões)  de  capacidade  

técnica deverá(ão)  se  referir  a  serviços  prestados,  no  âmbito  

de  sua  atividade econômica  principal  e/ou  secundária,  

especificada  no  contrato  social, devidamente  registrado  na  

junta  comercial  competente. 

9.4.1.1.4 Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica 

expedidos após a conclusão do respectivo contrato ou decorrido 

no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver 

sido firmado para ser executado em prazo inferior. 

9.4.1.2 Atestado de vistoria aos veículos emitido pelo Instituto Federal 

Sul-rio-grandense OU Declaração de Renúncia à Vistoria conforme 

modelo no Anexo V. 

9.4.1.2.1 Caso a licitante opte por realizar a vistoria (opcional) 

nos veículos do Câmpus Santana do Livramento do Instituto 

Federal Sul-rio-grandense, onde serão prestados os serviços, 

deverá ser agendada com a Administração através dos telefones 

(55) 3242-9082 ou (55) 3242-9080, e será realizada em horário 

comercial, em dias úteis.  

9.4.1.2.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia da publicação 

do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para 

abertura do Pregão Eletrônico. 

9.4.1.2.3 Para a vistoria, a licitante, ou o seu representante legal, 

devidamente credenciado e identificado, apresentando documento 

de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

9.4.1.2.4 Todos os custos associados à visita e à inspeção serão de 

inteira responsabilidade da licitante. 
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9.4.1.2.5 Caso a licitante opte por não realizar a vistoria prévia ao 

local do serviço, está deverá apresentar a Declaração de Renúncia 

à Vistoria, conforme modelo constante no Anexo V, assumindo 

que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações e assumindo todo e 

qualquer risco por sua decisão e se comprometendo a prestar 

fielmente o serviço nos termos do edital, do Termo de Referência 

e dos demais anexos que compõem o processo licitatório. 

9.4.2 Relativos à qualificação econômico-financeira: 

9.4.2.1 Balanço patrimonial do último exercício social exigível, 

apresentado na forma da lei;  

 9.4.2.2 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao 

último exercício social exigível, apresentado na forma da lei;  

9.4.2.3 Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com 

a Administração Pública, vigentes na data da sessão pública de abertura 

deste Pregão, conforme modelo constante no ANEXO VI;  

9.4.2.4 Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante 

há menos de 30 (trinta) dias da data da abertura da licitação.   

 9.4.2.5 Os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-

financeira deverão comprovar o seguinte:  

 9.4.2.5.1 Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) 

e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);   

9.4.2.5.2 Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro 

(Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% 

(dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor 

estimado para a contratação, tendo por base o balanço patrimonial 

e as demonstrações contábeis do último exercício social;  

9.4.2.5.3 Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por 

cento) do valor estimado para a contratação;  

9.4.2.5.4 Patrimônio Líquido superior a 1/12 (um doze avos) do 

valor total dos contratos firmados com a Administração Pública e 

com a iniciativa privada; 

 9.4.2.6 Caso o valor total constante na declaração de que trata a Condição 

9.4.2.3 apresente divergência percentual superior a 10% (dez por cento), 

para mais ou para menos, em relação à receita bruta discriminada na 

Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a licitante deverá 

apresentar as devidas justificativas.  

9.4.2.6.1 Se as justificativas não forem entregues 

concomitantemente à documentação, o Pregoeiro fixará prazo 

para a sua apresentação.  
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 9.4.2.7 É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da 

Demonstração do Resultado do Exercício por balancetes ou balanços 

provisórios.  

9.4.2.8 Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja 

encerrado há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura 

deste Pregão, o Balanço Patrimonial e a DRE poderão ser atualizados por 

índices oficiais. 

9.5 A situação da empresa será consultadas, à fim de certificação referente a restrições, 

junto ao - CNIA Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa 

(CNJ), - CEIS Cadastro de Empresas Inidônias e Suspensas (CGU), Cadastro de 

Inidônios e Cadastro de Inabilitados (TCU). 

 

9.6 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou 

em cópia autenticada em cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa 

oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência 

pelo(a) Pregoeiro(a). 

9.7 Conforme a Instrução Normativa nº 01, de 26 de março de 2014, o licitante possuirá 

o prazo mínimo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação do pregoeiro no sistema, para 

envio de documentos de habilitação complementares, como anexo ao sistema, por fax 

ou outros meios de transmissão eletrônica. 

 

9.8 Serão inabilitadas as empresas que não atenderem ao item 9, e seus subitens, deste 

Edital 

 

9.9 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou 

em cópia autenticada em cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa 

oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência 

pelo(a) Pregoeiro(a). 

 

10. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

10.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, serão 

aceitos pedidos de esclarecimentos exclusivamente por meio eletrônico no endereço 

licitacaolivramento@ifsul.edu.br. 

 

10.2 O pedido de esclarecimento e a resposta correspondente serão publicados no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br, em tempo hábil. 

 

10.3 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, na forma eletrônica. 

 

10.4 Caberá ao(à) Pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas. 
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10.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova 

data para a realização do certame. 

 

10.6 O número do telefone da Coordenadoria de Compras e Licitações do Campus 

Santana do Livramento do Instituto Federal Sul-rio-grandense são (55) 3242-9089. 

 

11. RECURSOS 

11.1 Existindo a intenção de interpor recurso, a licitante deverá manifestá-la ao(à) 

Pregoeiro(a), por meio eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, 

imediatamente após o término da sessão. 

 

11.2 Será concedido à licitante que manifestar a intenção de interpor recurso, o prazo de 

03 (três) dias para apresentação das razões do recurso. 

 

11.3 As demais licitantes ficam, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões no 

mesmo prazo, a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

 

11.4 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto, pelo(a) Pregoeiro(a), à vencedora. 

 

11.5 O recurso contra a decisão do (a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo. 

 

11.6 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

11.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 

mesmo endereço do item 5.10. 

 

11.8 Não serão aceitos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem 

como os que forem enviados por e-mail. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

12.1 A licitante vencedora obriga-se prestar os serviços ora licitados conforme Termo de 

Referência e Minuta de Contrato e demais anexos deste Edital. 

 

12.5 A empresa vencedora obrigar-se-á a manter até a data do pagamento, as condições 

de habilitação apresentadas na licitação. 

 

 

15. FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de 

Preços pelo Câmpus Santana do Livramento do Instituto Federal Sul-rio-grandense e 

pelas licitantes vencedoras. A ata, publicada no site 
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www.comprasgovernamentais.gov.br, terá efeito de compromisso de fornecimento nas 

condições e prazos estipulados neste Edital. 

 

15.2 Homologado o resultado da licitação, os fornecedores mais bem classificados serão 

convocados para assinar a ata de registro de preços (anexo III), no prazo de 2 (dois) dias 

úteis de sua convocação, e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, 

podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo 

fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.    

15.3 Respeitado o prazo para assinatura da Ata após sua convocação, a Licitante poderá 

enviar a Ata preenchida e devidamente assinada pelo Email 

licitacaolivramento@ifsul.edu.br. 

 

15.4 A existência de preços registrados não assegura às licitantes o direito ao 

fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova 

licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao 

fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições. 

 

15.5 A ata de registro de preços, durante a sua vigência, desde que devidamente 

justificada, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 

pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do 

órgão gerenciador, conforme preconiza o Art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, de 

23/01/2013.  

 

15.6 A adesão à ata de registro de preços por órgão ou entidade para aquisições 

adicionais, não poderá exceder a 100%(cem por cento) dos quantitativos dos itens 

do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

 

15.7 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 

exceder, na totalidade, ao quíntuplo 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 aderirem. 

 

15.8 O órgão gerenciador somente poderá autorizar a adesão à ata de registro de preços 

após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, 

justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo 

órgão gerenciador. 

 

15.9 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 

a aquisição solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata. 

 

16. DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA 

  

16.1 Após a homologação da licitação, o registro de preços incluirá na respectiva ata, o 

registro do licitante mais bem classificado, suas quantidades e seus preços. 
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16.2 O prazo de validade da ata de registro de preços será de doze meses, a contar da 

data de sua assinatura. 

  

16.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

16.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços fica definido pelo 

art. 22, § 4º, Decreto 7.892, de janeiro de 2013. 

 

16.5 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 

gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que 

couber, as condições e regras estabelecidas na Lei 8.666/93, e no Decreto 7.892/13, 

relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços. 

 

16.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 

aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência 

da ata, conforme redação dada pelo art. 22 § 6º do, Decreto 7.982, de janeiro de 2013. 

  

17. REVISÃO E CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

  

17.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 

registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 

fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do 

art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

17.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem 

a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

17.2.1 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

17.2.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

 

17.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá 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. 

 

17.3.1 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
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contratação mais vantajosa. 

 

17.4 O registro do fornecedor será cancelado quando:  

I – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

II – não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável;  

III – não aceitar reduzir seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

IV – sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666 de 

1993 ou no art. 7º da Lei 10.520, de 2002.  

17.4.1 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do 

caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa.  

17.5 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:  

I – por razão de interesse público, ou 

II – a pedido do fornecedor.  

 

18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Conforme determina o Art.7º §2º do Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, na licitação para 

registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será 

exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 

 

19.  CONTRATO 

19.1 Após homologado o Pregão e Assinatura da Ata de registro de Preços, a licitante 

vencedora será convocada para firmar o Contrato, o que deverá ser feito no prazo de 7 

(sete) dias úteis a contar da convocação, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

19.2 O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde 

que ocorra motivo justificado e aceito pelo Instituto Federal Sul-rio-grandense. 

19.3 Quando a licitante convocada não assinar o Contrato no prazo e nas condições 

estabelecidos, poderá ser convocado outra licitante para assinar o Contrato, após 

negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, 

obedecida a ordem de classificação. 

19.4 Por ocasião da assinatura do Contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de 

outros meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

19.5 O prazo de vigência do Contrato será de acordo com o disposto na Cláusula 

Segunda da Minuta do Contrato, Anexo IV a contar a partir da data de sua publicação 
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em Diário Oficial da União. 

19.6 O presente Edital e a proposta da licitante vencedora integrarão ao Contrato 

independentemente de transcrição. 

20. GARANTIA CONTRATUAL 

20.1 Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, inclusive indenizações a 

terceiros e multas que venham a ser aplicada, conforme o disposto no art. 56, § 1º, da 

Lei n.º 8.666/93, a vencedora na assinatura do Contrato, prestará a garantia no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a qual será liberada 

após o integral cumprimento das obrigações contratuais. 

20.2 A garantia contratual deverá ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis contados da assinatura do Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação, com 

cobertura de 90 (noventa) dias além da vigência do Contrato. 

20.3 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

20.3.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

20.3.2 Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

20.3.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

20.3.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada. 

20.4 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados na Subcláusula Terceira da Cláusula Quinta da minuta do contrato, anexo IV 

deste edital. 

20.5 Nos casos da prestação de garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa 

Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor do 

contratante. 

20.6 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). 

20.7 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 nº 8.666/93. 

20.8 A garantia será considerada extinta 3 (três) meses após o término da vigência 

contratual, com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

das importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada com a 

declaração da Administração de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do 

contrato, podendo o prazo ser estendido em caso de ocorrência de sinistro.  

20.9 A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou 

todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse 
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pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência 

contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas 

diretamente pela Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 06/2013. 

20.10 O CONTRATANTE fica autorizado a utilizar a garantia para satisfazer qualquer 

obrigação resultante ou decorrente de ações ou omissões da CONTRATADA. 

20.11 A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o 

valor da garantia que vier a ser utilizado pelo CONTRATANTE. 

20.12 A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que 

apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis. 

20.13 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a 

contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, contados da data em que for notificada pelo Instituto Federal Sul-rio-

grandense. 

20.14 Se a garantia a ser apresentada for em títulos da dívida pública, deverá ser emitida 

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. 

 

21. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

21.1 A adjudicação do objeto do presente certame será feita pelo (a) Pregoeiro (a) 

sempre que não houver recurso. 

 

21.2 A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à licitante vencedora pelo(a) 

Pregoeiro(a), ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

 

22. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

22.1 A CONTRATADA disponibilizará ao Instituto Federal Sul-rio-grandense acesso ao 

sistema de controle de frota, para a emissão de relatórios que contenham, no mínimo, as 

seguintes informações: extrato analítico/sintético contendo todos os abastecimentos e 

serviços de manutenção efetuados, discriminados individualmente por veículo, 

apresentando data, hora e local de prestação do serviço, quilometragem atual, 

quantidade de litros de cada abastecimento e autonomia média por litro. 

 

22.2 A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura referente à prestação de serviços, a 

qual apresentará o valor consolidado dos gastos realizados pela frota do 

CONTRATANTE, no período, na rede de estabelecimentos credenciados, e a respectiva 

taxa de administração ajustada no Contrato. 

 

22.3 A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura específica referente ao custo dos 

cartões eletrônicos ou outro instrumento magnético (chip, controle, entre outros). 
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22.4 Os pagamentos a serem feitos pelo CONTRATANTE, durante a vigência do 

Contrato, corresponderão ao valor dos serviços efetivamente prestados, com material e 

mão-de-obra incluídos, devidamente discriminados nas respectivas Notas 

Fiscais/Faturas apresentadas pela CONTRATADA. 

 

22.5 Os pagamentos à CONTRATADA serão efetuados, em até 30 (trinta) dias, após o 

ateste dado pelo fiscal de contratos da CONTRATANTE na respectiva Nota 

Fiscal/Fatura, referentes a eventuais serviços prestados.  

 

22.6 Não serão aceitos quaisquer reajustamentos, realinhamentos, revisões dos preços e 

percentuais contratados, inclusive visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro, exceto nos casos expressamente admitidos na Lei n.º 8.666/93, ou qualquer 

outra norma pertinente e aplicável que vier a ser aditada pelo Governo Federal. 

 

22.7 Incumbirá à CONTRATADA a obrigação de apresentar, juntamente com as Notas 

Fiscais/Faturas, o cálculo minucioso e demonstração analítica das mesmas, submetendo-

os à aprovação do Instituto Federal Sul-rio-grandense. 

 

22.8 O CONTRATANTE poderá, na Nota Fiscal/Fatura respectiva, efetuar desconto 

proporcional à inexecução parcial dos serviços, na forma prescrita pelo presente 

Contrato, independentemente das outras penalidades aplicáveis. 

 

22.9 A CONTRATADA obriga-se a manter as condições de habilitação apresentadas na 

licitação, durante a vigência do contrato. 

 

22.10 Após o devido processamento, os pagamentos serão creditados em nome da 

Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de 

ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras. 

 

a) Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem 

bancária, serão realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma 

a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se 

refere às retenções tributárias. 

 

22.11 Dos pagamentos a serem feitos, poderão ser deduzidos e/ou compensados pelo 

Instituto Federal Sul-rio-grandense: 

 

a) impostos, contribuições, tributos em geral e demais valores referentes à retenção 

obrigatória; 

b) valores referentes a multas e quaisquer outras penalidades pecuniárias cuja 

aplicação tenha transitado em julgado na esfera administrativa, desde que não 

haja suspensão determinada em juízo; 

c) valores referentes a indenizações ou despesas de qualquer natureza impostas ao 

Instituto Federal Sul-rio-grandense por autoridade competente, em decorrência 
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de descumprimento, pela CONTRATADA, de leis, regulamentos aplicáveis, 

sentenças judiciais, decisões administrativas etc.; 

d) pagamentos anteriores indevidamente feitos pelo Instituto Federal Sul-rio-

grandense à CONTRATADA. 

 

22.12 O Instituto Federal Sul-rio-grandense poderá sustar o pagamento de qualquer 

Nota Fiscal/Fatura, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

a) serviços executados fora dos padrões éticos e de qualidade atribuíveis à espécie, 

conforme as especificações técnicas exigidas; 

b) existência de qualquer débito pendente com este órgão. 

 

22.13 No momento do pagamento verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios 

se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

 

22.14 A Taxa de Administração deverá incidir no Valor Total Líquido da Nota. 

23. REAJUSTE DOS PREÇOS 

23.1 A taxa de administração será fixa e não estará sujeita a alteração durante toda a 

vigência do Contrato, incluindo suas possíveis prorrogações. 

 

24. PENALIDADES 

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste Contrato, erros ou 

atrasos na prestação dos serviços e ainda, quaisquer outras irregularidades, o 

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções: 

24.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação, 

erros ou atraso na prestação dos serviços e ainda, quaisquer outras irregularidades, a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes 

sanções: 

a) advertência; 

b) multa de 1% (um por cento) sobre o valor da Nota Fiscal, por dia em que, sem 

justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, ou cumpri-las em desacordo 

com o estabelecido neste pacto, até o máximo de 30 (trinta) dias; 

c) 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). 

d) impedimento de licitar e de contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, conforme fixação da autoridade, em função da natureza e da gravidade da 

falta cometida. 

 

24.2 Conforme determina o art. 28 do Decreto nº. 5.450/2005, aquele que, convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de 
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preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de 

licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

 

24.3 - Estará sujeita à multa a licitante vencedora que deixar de cumprir nos prazos e 

condições estipulados, a obrigação assumida, salvo motivo de força maior ou outro 

devidamente justificado e aceito pela Administração. 

24.4 - O valor correspondente à multa poderá ser abatido dos pagamentos que a licitante 

vencedora tenha a receber da Administração. 

 

24.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

25. DISPOSIÇÕES FINAIS 

25.1 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 do(a)  Pregoeiro(a) em contrário. 

25.2 Esta licitação poderá ser revogada por interesse do Instituto Federal Sul-rio-

grandense, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio ou 

por provocação de terceiros, sem que a licitante tenha direito a qualquer indenização. 

25.3 Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se 

divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da Proposta de 

Preços. 

25.4 É facultada ao(à) Pregoeiro(a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 

do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente da Proposta de Preços. 

25.5 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

25.6 Após apresentação da Proposta de Preços não caberá desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

25.7 A contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor ofertado, mantidas as mesmas condições contratuais. 

25.8 Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes do presente Edital, o 

lance é considerado Proposta de Preços. 
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25.9 Integram este Edital os seguintes Anexos: 

a) Anexo I – Termo de Referência. 

b) Anexo II – Proposta de Preços. 

c) Anexo III – Ata de Registro de Preços 

d) Anexo IV – Minuta de Contrato. 

e) Anexo V – Declaração de Renúncia à Vistoria. 

f) Anexo VI – Declaração de contratos Firmados. 

g) Anexo VII - Termo de Conciliação Judicial. 

 

20.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de 

expediente normal. 

20.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará 

afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e 

as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública do 

Pregão. 

20.12 O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Justiça Federal, 

Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, Subseção Judiciária de Pelotas/RS, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

20.13 Este Edital poderá ser obtido pela Internet no site 

www.comprasgovernamentais.gov.br ou no link http://www.santana.ifsul.edu.br/2017. 

 

 

Santana do Livramento, 26 de agosto de 2017. 

 

Ana Paula Vaz Albano 

Chefe de Departamento de Administração e Planejamento 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2017 

1. INTRODUÇÃO 

 O Câmpus Santana do Livramento do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Sul-rio-grandense pretende contratar pessoa jurídica para a prestação de 

serviços continuados de Gerenciamento de Frota, compreendendo abastecimento de 

combustível, manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão de obra, peças de 

reposição, guincho e óleos lubrificantes em geral para os seus veículos oficiais, com 

base no Decreto n.º 5.450, de 31/05/2005, a Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e 

subsidiariamente a Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, assim como a IN n.º 

02, de 30/04/2008 do MPOG e suas alterações e a Lei Complementar n.º 123, de 

14/12/2006 e suas alterações, e nas demais normas legais e regulamentares. 

 

2. CONCEITUAÇÃO  

 

2.1 SERVIÇOS CONTINUADOS são aqueles cuja interrupção possa comprometer a 

continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva 

estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente. 

 

2.2 SERVIÇOS NÃO-CONTINUADOS são aqueles que têm como escopo a obtenção 

de produtos específicos em um período pré-determinado. 

 

2.3 PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA é o documento que deverá 

conter os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação do custo, pela 

Administração, com a contratação e os elementos técnicos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado para caracterizar o serviço a ser contratado e orientar a 

execução e fiscalização contratual. 

 

2.4 UNIDADE DE MEDIDA é o parâmetro de medição adotado pela Administração 

para possibilitar a quantificação dos serviços e a aferição dos resultados. 

 

2.5 PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS é o documento a ser 

utilizado para detalhar os componentes de custo que incidem na formação do preço dos 

serviços, podendo ser adequado pela Administração em função das peculiaridades dos 

serviços a que se destina, no caso de serviços continuados. 

 

2.6 SALÁRIO é o valor a ser efetivamente pago ao profissional envolvido diretamente 

na execução contratual, não podendo ser inferior ao estabelecido em acordo ou 

convenção coletiva, sentença normativa ou lei, ou ainda, quando da não existência 

destes, poderá ser aquele praticado no mercado ou apurado em publicações ou pesquisas 

setoriais para a categoria profissional correspondente. 

 

2.7 INSUMOS DIVERSOS são os custos relativos a materiais, utensílios, suprimentos, 

máquinas, equipamentos, entre outros, utilizados diretamente na execução dos serviços. 
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2.8 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS são os custos indiretos 

envolvidos na execução contratual decorrentes dos gastos da CONTRATADA com sua 

estrutura administrativa, organizacional e gerenciamento de seus Contratos, calculados 

mediante incidência de um percentual sobre o somatório da remuneração, encargos 

sociais e trabalhistas, insumos de mão de obra e insumos diversos, tais como as 

despesas relativas a:  

 

a) funcionamento e manutenção da sede, tais como aluguel, água, luz, telefone, o 

Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, dentre outros; 

b) pessoal administrativo; 

c) material e equipamentos de escritório; 

d) supervisão de serviços; e 

e) seguros. 

 

2.9 LUCRO é o ganho decorrente da exploração da atividade econômica, calculado 

mediante incidência percentual sobre a remuneração, encargos sociais e trabalhistas, 

insumos de mão de obra, insumos diversos e despesas operacionais e administrativas. 

 

2.10 TRIBUTOS são os valores referentes ao recolhimento de impostos, e contribuições 

incidentes sobre o faturamento, conforme estabelecido pela legislação vigente. 

 

2.11 FISCAL OU GESTOR DO CONTRATO é o representante da Administração, 

especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n.º 8.666/93 e do art. 6º do 

Decreto n.º 2.271/97, para exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução 

contratual, devendo informar a Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou 

baixa qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, propor as soluções e as 

sanções que entender cabíveis para regularização das faltas e defeitos observados, 

conforme o disposto na IN.º 02, de 30.04.2008 do MPOG. 

 

2.12 INSTRUMENTO LEGAL é todo ato normativo ou instrumento jurídico ao qual 

seja atribuída força de lei, que tenha abrangência geral ou coletiva e disponha sobre 

matéria tutelada pelo Direito Público, tais como acordos, convenções coletivas e 

decisões normativas trabalhistas. 

 

2.13 REPACTUAÇÃO é a espécie de reajuste contratual que deve ser utilizada para 

serviços continuados com dedicação exclusiva da mão de obra, por meio da análise da 

variação dos custos contratuais, de modo a garantir a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato, devendo estar prevista no instrumento convocatório 

com data vinculada à apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado 

e do acordo ou convenção coletiva ao qual o orçamento esteja vinculado para os custos 

decorrentes da mão de obra. 

 

2.14 PRODUTOS ou RESULTADOS são os bens materiais e imateriais, 

quantitativamente delimitados, a serem produzidos na execução do serviço contratado. 
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2.15 ORDEM DE SERVIÇO é o documento utilizado pela Administração para a 

solicitação, acompanhamento e controle de tarefas relativas à execução dos Contratos de 

prestação de serviços, especialmente os de tecnologia de informação, que deverá 

estabelecer quantidades estimativas, prazos e custos da atividade a ser executada, e 

possibilitar a verificação da conformidade do serviço executado com o solicitado. 

 

3. OBJETO  

 A presente licitação tem por objeto o registro de preços para contratação de empresa 

do ramo para prestação de serviços terceirizados de caráter continuado de 

gerenciamento e administração de Frota - com abastecimento de combustível, 

manutenção automotiva em geral (preventiva, corretiva e serviço de guincho). 

  O método de gerenciamento de frota deve utilizar sistema informatizado via internet e 

tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos 

credenciadas. 

  Deverão ser atendidas as características de cada veículo, com o fornecimento de peças, 

componentes, acessórios de reposição originais e genuínos, entre outros materiais 

(pneus, óleo de motor, lubrificantes em geral, etc), compreendendo ainda serviços 

mecânicos de toda ordem, como transporte em suspenso por guincho, socorro mecânico, 

serviços de aferições de instrumentos dos veículos, borracharia, elétricos, lanternagem, 

pintura, lavagem, estofagem, alinhamento, balanceamento, a serem realizados em rede 

de oficinas e centro automotivos credenciados para atender à frota (veículos leves e 

pesados), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense – 

Câmpus Santana do Livramento e Câmpus Participantes, conforme as condições 

estabelecidas neste termo de Referência e seus anexos. 

3.1 VEÍCULOS LEVES 

CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO 

Marca Modelo Ano Combustível Nº de veículos 

GM Zafira 2011 Álcool/Gasolina 01 

Wolkswagen Amarok 2012 Óleo Diesel 01 

 

CÂMPUS VENÃNCIO AIRES 

Marca Modelo Ano Combustível Nº de veículos 

Mercedes Benz Sprinter 2011 Óleo Diesel 01 

Toyota Corolla GLI 1.8 

Flex 

2009 Álcool/Gasolina 01 

GM Zafira Elegance 2010 Álcool/Gasolina 01 

 

CÂMPUS VISCONDE DA GRAÇA (PELOTAS) 
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Marca Modelo Ano Combustível Nº de veículos 

FORD  RANGER XL.T 13 P 2011 DIESEL 
01 

FORD  RANGER XL.T 12 P 2008 DIESEL 
01 

GM S-10 COLINA D 4x4 2009 DIESEL 
01 

FORD  
FIESTA SEDAN 1.6 

FLEX 2010 
GASOLINA / 

ALCOOL 
01 

FORD  
FIESTA SEDAN 1.6 

FLEX 2010 
GASOLINA / 

ALCOOL 
01 

FORD  
FIESTA SEDAN 1.6 

FLEX 2010 
GASOLINA / 

ALCOOL 
01 

VOLKSWAGEN KOMBI 2010 
GASOLINA / 

ALCOOL 
01 

FORD  
FIESTA SEDAN 1.6 

FLEX 2010 
GASOLINA / 

ALCOOL 
01 

FORD  
FIESTA SEDAN 1.6 

FLEX 2010 
GASOLINA / 

ALCOOL 
01 

FORD  TRANSIT 350 L BUS 2009 DIESEL 
01 

 

3.2 VEÍCULOS PESADOS 

CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO 

Marca Modelo Ano Combustível Nº de veículos 

Mercedes Benz Micro-ônibus 

Granmicro 

2012 Óleo diesel 01 

M.Benz/Comil 

Campione R 

 

Ônibus 

2014 Óleo Diesel 01 

 
CÂMPUS VENÂNCIO AIRES 

 

Marca Modelo Ano Combustível Nº de veículos 

Agrale Volare W9 2010 Óleo diesel 01 

M.Benz/ Marcopolo  

 

 

Ônibus 

2013 Óleo Diesel 01 

 
CÂMPUS VISCONDE DA GRAÇA (PELOTAS) 

 

Marca Modelo Ano Combustível Nº de veículos 

MERCEDES BENZ ATEGO 1725 2011 DIESEL 
01 
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FORD  CARGO 815 E 2008 DIESEL 
01 

VOLKSWAGEN INDUSCAR GI R 240 2008 DIESEL 
01 

MARCOPOLO VOLARE W9 ON 2007 DIESEL 
01 

 

3.2.1 Além dos veículos mencionados acima, a CONTRATADA se obriga a prestar os 

mesmos serviços constantes neste Termo de Referência em quaisquer outros veículos 

que o Câmpus Santana do Livramento e demais Câmpus Participantes venha a adquirir 

durante a vigência do Contrato. 

3.2.2 A discriminação da frota do CONTRATANTE poderá sofrer acréscimo ou 

diminuição, acarretando alteração no consumo dos produtos ou serviços, não podendo 

todavia, onerar a taxa de administração.   

 

4.MÉTODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES ESTIMADOS 

 

G
R

U
P

O
 0

1
 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QTD % 

Valor Mensal 

 

Valor Total 

01 

Serviços de mão de obra em veículos 

leves, conforme descrição no Objeto 

3 deste Termo de Referência, 

considerando o percentual de 

desconto (%) para cada unidade. 

Mês 36 0 R$ 1.000,00 
 

R$ 12.000,00 

02 

Serviços de mão de obra em veículos 

pesados, conforme descrição no 

Objeto 3 deste Termo de Referência, 

considerando o percentual de 

desconto (%) para cada unidade. 

Mês 36 0 R$ 1250,00 
 

R$ 15.000,00 

03 

Fornecimento de peças e acessórios 

para veículos leves e pesados 

conforme descrição no Objeto 3  

deste Termo de Referência, 

considerando o percentual de 

desconto (%) para cada unidade. 

Mês 36 0 R$ 2.500,00 
 

R$ 30.000,00 
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04 

Fornecimento de óleos lubrificantes 

destinados aos sistemas hidráulicos, 

hidramáticos, de caixa de 

transmissão de força, graxas 

gratificadas para altas e baixas 

temperaturas, aditivos, álcool 

hidratado, fluído para amortecedor, 

fluído para transmissão hidráulica, 

graxas, óleo para cárter, óleo para 

freio hidráulico, similares. Os óleos e 

demais componentes citados deverão 

corresponder conforme manual a 

cada veículo (leve e pesado) da frota. 

Os lances deverão considerar o 

percentual de desconto (%) para cada 

unidade. 

Mês 36 0 R$ 1.000,00 

 

 

R$ 12.000,00 

05 

Serviço de guincho de veículos leves 

e pesados, sob demanda, com 

atendimento 24 horas por dia, 7 dias 

da semana, com caminhão equipado 

com guincho e/ou plataforma. 

Considerando o percentual de 

desconto (%) para o Valor do 

Quilômetro Rodado, para veículos 

leves e pesados. 

Mês 36 0 R$ 1.125,00 
 

R$13.500,00 

06 

Fornecimento de gasolina comum 

para veículos leves e pesados 

conforme descrição no Objeto 3  

deste Termo de Referência, 

considerando o percentual de 

desconto (%) por litro. 

Mês 36 0 R$ 1.750,00 
 

R$ 21.000,00 

07 

Fornecimento de óleo diesel tipo S-

10 para veículos leves e pesados 

conforme descrição no Objeto 3  

deste Termo de Referência, 

considerando o percentual de 

desconto (%) por Litro. 

Mês 36 0 R$ 1.875,00 
 

R$ 22.500,00 

08 

Fornecimento de óleo diesel para 

veículos leves e pesados conforme 

descrição no Objeto 3  deste Termo 

de Referência, considerando o 

percentual de desconto (%) por Litro. 

Mês 36 0 R$ 1.500,00 
 

R$ 18.000,00 

09 
Taxa de Administração % (serviço) - 

Taxa/ valor mensal cobrado. 
Mês 36 3,00 R$ 360,00 R$ 4.320,00 

Valor mensal e Total (12 meses) R$ 12.360,00 R$ 148.320,00 

OBS: O valor de 3,00% para a taxa de Administração foi estipulado através de pesquisa 

de Preços.  
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- A quantidade de 36 meses refere-se à soma dos quantitativos, do Órgão Gerenciador e 

Participantes. Sendo 12 meses para o Câmpus Santana do Livramento, 12 meses para o 

Câmpus Venâncio Aires e 12 meses para o Câmpus Visconde da Graça.   

 

4.1 Fornecimento de cartões magnéticos para o processamento dos dados 

personalizados para cada veículo da frota do CONTRATANTE e para aqueles que 

posteriormente vierem a ser incorporados à sua frota, sem nenhum custo, contendo os 

seguintes dados: 

a) identificação do veículo: marca, modelo e placa; 

b) identificação do órgão: constar a expressão Instituto Federal Sul-rio-grandense. 

 

4.2 Fornecimento de, no mínimo, 01 (um) cartão não vinculado a um veículo específico, 

mas vinculado ao CONTRATANTE, para o abastecimento de outros veículos. 

 

4.3 No caso de extravio de cartões, a CONTRATADA, será comunicada pelo 

gestor/fiscal operacional do CONTRATANTE e os cartões serão repostos sem ônus para 

o CONTRATANTE, não podendo exceder o limite de 10% (dez por cento) do 

quantitativo de cartões. Caso ultrapasse esse limite, os cartões serão repostos com ônus 

para o CONTRATANTE, o qual pagará à CONTRATADA o valor unitário de R$ 5,00 

(cinco reais). 

 

4.4 Os cartões magnéticos a serem fornecidos servirão exclusivamente para a realização 

de manutenção dos veículos sendo de responsabilidade da CONTRATADA a 

programação dessa finalidade. 

 

4.5 Os condutores dos veículos da frota, responsáveis pela manutenção, terão sua 

identificação validada através de senha para a execução de qualquer operação na rede de 

postos credenciados. 

 

4.6 O serviço de gerenciamento, através de sistema para captura eletrônica de dados, 

deve possuir rede de credenciados cobrindo todo o Território Nacional. 

 

4.7 O serviço de gerenciamento, através de sistema para captura eletrônica de dados 

deve emitir relatórios gerenciais conforme a periodicidade e o fim estabelecidos pelo 

CONTRATANTE, tais como: 

a) Relatório de Histórico: deverá fornecer mensalmente informações sobre a 

utilização dos serviços e preços praticados em cada utilização; 

b) Relatório de Uso: deverá fornecer informações semanais sobre o uso dos cartões, 

discriminando o local credenciado onde foi realizado o abastecimento, 

localidade, horário, identificação do serviço, número de unidades, valor, placa 

do veículo e o condutor (que executou o serviço através de senha); 

c) Relatório Financeiro: deverá fornecer extrato mensal, identificando o consumo 

de cada veículo. 
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4.8 A CONTRATADA disponibilizará ao CONTRATANTE base de dados 

descentralizada e automática para recuperação e processamento de informações 

relativas às operações realizadas por cada um dos veículos, de maneira a se proceder 

continuamente o gerenciamento e controle da frota. 

 

4.9 A CONTRATADA deverá capacitar e treinar os funcionários indicados pelo 

CONTRATANTE no que se refere à operação do sistema de gerenciamento, controle e 

aquisição de abastecimento, de maneira a se obter maior eficiência e eficácia na 

utilização do sistema. 

 

 

5 – JUSTIFICATIVA 

5.1 A contratação do serviço continuado de Gerenciamento de Frota - com 

abastecimento de combustível, manutenção automotiva em geral (preventiva, corretiva e 

serviço de guincho), guarda correlação com o princípio da eficiência, ao mesmo tempo 

em que facilita o controle das atividades ligadas ao setor de Manutenção Geral do 

Câmpus e, em consequência, otimiza as execuções de atividades do órgão em seus mais 

variados aspectos, quais sejam: redução de custos, melhor gestão orçamentária, 

eliminação de burocracia, eliminação do desperdício de tempo no controle efetivo da 

frota, melhor eficiência da gestão desta e de processos de suprimento de fundos para 

atender a demanda de serviços. 

 

5.2 Algumas premissas básicas foram consideradas visando a realização de 

abastecimento de combustíveis, manutenção preventiva, corretiva com substituição de 

peças, óleos e serviço de guincho, para atender os veículos do IFSul, sendo uma delas:  

área de abrangência da rede de serviços objeto deste termo de referência, no mínimo as 

cidades do estado do Rio Grande do Sul que sejam sede deste Instituto Federal listadas 

no ITEM 8.11 e outras, as quais o Instituto venha a ser instalado, em virtude das  

necessidades de deslocamentos para atender demandas administrativas, de ensino, 

pesquisa e extensão, estando os veículos sujeitos a imprevistos em locais diversos, 

fazendo-se necessária uma estrutura de apoio que atenda os serviços supracitados. 

 

5.3 Por tratar-se de bens comuns, assim definidos na forma do art. 1º, parágrafo único 

da Lei nº 10.520/2002, é imperativo que a licitação seja processada sob a modalidade de 

pregão na forma eletrônica. 

 

5.4 A essencialidade deste serviço, evidencia-se no serviço pretendido em si, pois são 

indispensáveis para a utilização e conservação dos veículos: 

 

a) abastecimento de combustíveis para o cumprimento das ações da instituição; 

b) manutenção preventiva, corretiva e serviço de guincho para uma maior 

segurança de seus usuários e o cuidado com o bem patrimonial.  

 

6. DO VALOR ESTIMADO E O VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL 

O custo estimado da contratação, com base na pesquisa de mercado realizada pelo 
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Campus Santana do Livramento do Instituto Federal Sul-rio-grandense, é de 

R$ 12.360,00 (Doze mil, trezentos e sessenta reais) mensais e de R$ 148.320,00 (Cento 

e quarenta e oito mil, trezentos e vinte reais pelos 12 meses. 

7. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Define-se por serviço informatizado de gerenciamento de frota, em tempo real: a 

disponibilização e operação de sistema integrado de gerenciamento das despesas e 

informações dos veículos pertencentes à frota do órgão CONTRATANTE, com captura 

eletrônica instantânea das transações de consumo, com fornecimento de produtos e 

serviços automotivos em rede credenciada de fornecedores, mediante ressarcimento, 

além do fornecimento de aplicativo gerencial para a efetiva gestão e controle. 

 

8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1 A CONTRATADA deverá dispor de ampla rede de estabelecimentos conveniados 

(postos de combustíveis, concessionárias e oficinas) no mínimo no estado do Rio 

Grande do Sul, abrangendo inicialmente nas cidades que sejam sedes deste Instituto 

Federal listadas no item 8.11 deste termo de referência, devendo promover o 

credenciamento de outros estabelecimentos e/ou cidades, a pedido da CONTRATANTE, 

em função das necessidades que se fizerem presentes, sempre conexas aos interesses 

públicos, para fins de prestação de serviços gerais de: abastecimento de combustíveis, 

mecânica, elétrica, funilaria, suspensão, pintura, lubrificantes, vidraçaria, capotaria, 

borracharia, retifica, alinhamento, balanceamento, serviços de chaveiro e fornecimento 

de peças e acessórios em geral, considerando que MANUTENÇÃO é o conjunto de 

atividades desenvolvidas com a finalidade de conservar ou repor o veículo em 

condições ideais de funcionamento, possibilitando, desta forma, a preservação da 

segurança das pessoas e materiais transportados. Para tanto, serão feitas manutenções 

preventivas (periódicas) e corretivas. 

 

8.2 Abastecimento de combustível: O serviço de gerenciamento, controle e aquisição 

de combustíveis do tipo gasolina, diesel e diesel S-10, por meio de um sistema de 

captura eletrônica de dados, com capacidade técnica de emitir pelo menos: 

 

a) Relatório de Histórico: deverá fornecer mensalmente informações sobre o 

consumo de combustível de cada veículo, preços praticados em cada 

abastecimento e análise de consumo de combustível por veículo; 

 

b) Relatório de Uso: deverá fornecer informações semanais sobre o uso de 

combustível por veículo, discriminando o posto credenciado onde foi realizado o 

abastecimento, data do abastecimento, localidade, horário, tipo de combustível, 

número de litros abastecidos, valor do litro e total, placa do veículo, e o condutor 

(que executou o abastecimento por meio de senha); 

 

c) Relatório Financeiro: deverá fornecer extrato mensal, identificando o consumo 

de cada veículo. 

 

8.3 Manutenção Preventiva (PERIÓDICA): sistemática regular de revisões para 
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proporcionar melhores condições de desempenho do veículo no que se refere ao seu 

funcionamento, rendimento e segurança. Também consiste na prevenção de defeitos que 

possam resultar na paralisação do veículo ou em danos aos seus componentes e peças. 

Compreende todos os serviços executáveis em oficinas ou concessionárias de veículos, 

obedecendo-se às recomendações do fabricante do veículo às recomendações do 

responsável pela CONTRATANTE.  

 

8.3.1 São exemplos de manutenção preventiva: 

 

a) troca de pneus (sistema de rodízio de pneus), alinhamento e balanceamento de rodas 

e cambagem; 

b) troca de óleo de motor, câmbio e diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento; 

c) lubrificação e elementos filtrantes de veículos e equipamentos; 

d) limpeza, higienização e lavagem de veículos e equipamentos;  

e) reposição de palhetas de limpador, baterias, equipamentos de segurança (triângulo 

sinalizador, chave de roda, cinto de segurança) e combate a incêndios, correias de 

alternador/gerador, etc; 

f) substituição de itens do motor;  

g) limpeza de motor e bicos injetores;  

h) regulagens de bombas e bicos injetores;  

i) serviço de polimento, aspiração; 

j) revisão de fábrica;  

k) serviço de aferição de instrumentos necessários para manter em perfeito 

funcionamento e atender às normas legais; 

l) outros serviços constantes no manual dos veículos ou por orientação da 

CONTRATANTE. 

m) revisão do sistema elétrico; 

n) ARLA - 32 (uma solução de ureia com elevada pureza que é colocada em um tanque 

dedicado no veículo); 

 

8.4. Manutenção Corretiva: Compreende todos os serviços executáveis em oficinas ou 

concessionárias de veículos e equipamentos, para correções de defeitos aleatórios 

resultantes de desgaste e/ou deficiências de operação, manutenção e fabricação, 

garantindo a operacionalidade do veículo, além de preservar a segurança de pessoas e 

materiais.  

 

8.4.1 São exemplos de manutenção corretiva: 

 

a) serviços de retífica de motor;  

b) montagem e desmontagem de jogo de embreagens;  

c) serviços no sistema de freios; 

d) serviços no sistema de transmissão (manual e/ou automático); 

e) serviços de instalação elétrica;  

f) serviços no sistema de injeção eletrônica;  

g) serviços no sistema de arrefecimento;  

h) serviços no sistema de ar-condicionado.  
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i) capotaria; 

j) tapeçaria e estofamento;  

k) borracharia;  

l) chaveiro; 

m) funilaria e pintura; e 

n) revisão geral e serviços integrantes para atendimento das normas obrigatórias de 

inspeção ambiental veicular. 

 

8.5 Quando os veículos da CONTRATANTE não puderem trafegar, em consequência de 

defeitos mecânicos, elétricos ou quaisquer outras avarias ou panes ocorridas, a 

CONTRATADA deverá fornecer serviços de assistência de socorro mecânico por carro-

guincho. 

 

8.6 Serviço de Guincho: disponível 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias da semana, 

sem franquia de quilometragem, devendo ser disponibilizado número de telefone móvel 

(celular) para chamados diretos, fora do horário normal de expediente, sem qualquer 

ônus para a CONTRATANTE;  

 

8.7 Os serviços de guincho deverão abranger todo o território nacional, bem como os 

países membro do Mercosul. 

 

8.8 O serviço de guincho deverá atender ao perímetro Urbano e Rural, caso necessário, 

tendo a contagem da quilometragem iniciada a partir do local onde se encontra o veículo 

oficial impossibilitado de trafegar. 

 

8.9 O prazo para atendimento de chamados deverá ser, no máximo, de 02 (duas) horas, a 

contar do horário do contato realizado pelo gestor de frota e/ou seu substituto. 

 

8.10 A CONTRATANTE solicitará o serviço de assistência de socorro mecânico de 

veículos por meio de contato telefônico do gestor de frota previamente designado e/ou 

seu substituto, o qual prestará as seguintes informações: 

 

    A) Nome do órgão CONTRATANTE; 

       B) Identificação do veículo (marca, modelo e placa); 

       C) Local do socorro (onde o veículo está); 

       D) Endereço de destino (par aonde será transportado); 

       E)Dados do responsável designado pela CONTRATANTE que acompanhará    

o veículo (Nome e número de telefone); 

 

8.11 A rede de estabelecimento deverá englobar postos de combustíveis, oficinas e 

concessionárias credenciadas pela CONTRATADA, localizados no Estado do Rio 

Grande do Sul, abrangendo no mínimo e indispensavelmente as cidades de: 

Santana do 

Livramento 

Bagé Pelotas Camaquã Charqueadas 

Gravataí Jaguarão Lajeado Novo Passo Fundo 
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Hamburgo 

Sapiranga Sapucaia do 

Sul 

Venâncio Aires Porto Alegre Santa Maria 

 

8.12 a listagem acima dos municípios sedes da CONTRATANTE, não poderá excluir 

demais localidades que já façam parte da rede credenciada da CONTRATADA, devendo 

estas, serem listadas e apresentadas para os serviços objeto deste Termo de Referência 

ao CONTRATANTE. 

 

8.13 Nos primeiros 30 (trinta) dias do contrato a CONTRATADA deverá apresentar a 

lista de empresas credenciadas, com o mínimo de um posto de combustível, uma oficina 

e/ou concessionária e prestadora de serviço de guincho, em cada um dos municípios 

listados no item 8.11 para atender a demanda de Gerenciamento de Frota detalhado 

neste termo de referência. 

 

8.14 Manter convênio com postos de combustíveis cujo o horário de funcionamento 

esteja compreendido, no mínimo, entre 07 e as 22h. 

 

8.15 Fica obrigada a CONTRATADA a realizar ampliação da rede credenciada, sem 

ônus para a COTRATANTE, sempre que ocorrer o aumento de unidades do IFSul. 

 

8.16 Entende-se por ampliação da rede credenciada, acréscimos de: 

a) municípios cobertos pela CONTRATADA; 

b) fornecedores de produtos e serviços; 

 

8.17 Quanto ao sistema de gerenciamento da frota a CONTRATADA deverá ministrar 

treinamento de todos os gestores e usuários envolvidos na utilização da solução 

proposta, a serem realizados nas instalações do IFSul, localizada no município de 

Santana do Livramento/RS e na Sede dos demais Câmpus participantes num prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data da entrega dos dados 

cadastrais dos usuários pelo IFSul. 

 

8.18 A CONTRATADA deverá tornar disponível à CONTRATANTE, sendo 

considerado como base operacional o IFSul – Câmpus Santana do Livramento/RS e 

demais Câmpus Participantes, sistema em ambiente web, de gerenciamento de frota, 

cuja tecnologia possibilite/forneça um perfil mínimo de funcionalidade, conforme o 

descrito nos itens a seguir: 

 

a) cadastramento do Administrador do Sistema – a CONTRATANTE designará 

Servidor para exercer esta função, o qual irá operar, gerenciar e manter as 

informações pertinentes ao uso do sistema.  

 

b) cadastramento de usuários, os quais terão acesso apenas às informações através 

de relatórios e telas de consulta. Toda operação se dará mediante identificação e 

senha pessoal e intransferível. 
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c) cadastramento dos veículos – no mínimo, as seguintes informações deverão 

constar do cadastro: 

Tipo; Placa; Chassi; Marca; Modelo; Ano de fabricação; Centro de Custo (se 

houver); Quilômetros rodados – marcação do hodômetro; Dados da vida 

mecânica do veículo. 

 

d) Nome; Matrícula funcional; Centro de Custo (se houver); Senha de permissão de 

uso (pessoal e intransferível).  

 

e) parametrização – no mínimo, os seguintes parâmetros deverão estar disponíveis 

para controle e gerenciamento do uso e despesas: 

 

- limite de crédito de despesas para cada veículo por transação;  

- limite de crédito de despesas mensal para cada veículo;  

- limite de crédito de despesas mensal para a frota; 

 

f) abertura de Ordens de Serviço on-line;  

 

g) recebimento de orçamento on-line;  

 

h) avaliação e aprovação on-line de orçamento de peças, acessórios e serviços; 

 

i) cotação de preços de peças, acessórios e serviços on-line 

 

j) acompanhamento on-line do status dos serviços que estiver sendo efetuado;  

 

k) sistemas Integrados de Informações, permitindo a geração de Relatórios 

Gerenciais; 

 

l) sistemas tecnológicos integrados que viabilizem a autorização para realização 

dos serviços de manutenção e reparos e fornecimento de autopeças e acessórios 

para os veículos da CONTRATANTE junto aos estabelecimentos da rede, por 

meio de senha fornecida aos fiscais designados pela Administração;  

 

m) utilização de logística especializada de rede, com amplo número de oficinas e 

concessionárias credenciadas, abrangendo no mínimo as cidades sede do IFSul, 

preparadas para aceitar as transações com as senhas dos usuários do sistema;  

 

n) banco de dados para fornecimento de relatórios gerenciais com históricos dos 

serviços executados, despesas de manutenção de cada um dos veículos da frota, 

fornecendo, inclusive, índice de atendimento por tipo de serviço; 

 

o) faturamento de nota fiscal com demonstrativo de compra, discriminado valores 

gastos com mãos de obra, peças, lubrificantes e taxa de administração; 
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p) possibilidade de emissão dos relatórios em formatos para planilha eletrônica, 

editor de texto e leitor de pdf. 

 

8.18  O sistema deverá registrar e armazenar todos os dados da vida mecânica do 

veículo (no que couber), a cada operação: 

a) número de identificação da ordem de serviço;  

b) número de identificação do centro de resultado demandante - CONTRATANTE;  

c) identificação do veículo (tipo de frota e placas); 

d) modelo do veículo; 

e) centro de custo;  

f) data e hora de abertura e fechamento da ordem de serviço;  

g) data e hora de início e fim da manutenção do veículo;  

h) tipo de serviço (aquisição de peça/ manutenção corretiva ou preventiva/ fornecimento 

óleos, lubrificantes/ serviço de guincho);  

i) identificação do gestor responsável pela aprovação do orçamento (nome e matrícula); 

j) quilometragem do veículo no momento da execução do serviço;  

k) descrição dos serviços executados e peças trocadas;  

l) valor unitário e total de mão de obra; 

m) valor unitário e total das peças; 

n) tempo de garantia do serviço realizado;  

o) tempo de garantia das peças substituídas;  

p) valor total da operação;  

q) descrição sumarizada da operação;  

r) razão social, endereço e CNPJ do fornecedor e/ou prestador de serviço;  

s) número e data das notas fiscais emitidas pelo fornecedor. 

 

8.19 O sistema deverá possibilitar à CONTRATANTE solicitar por meio eletrônico 

(internet, telefone, etc.), serviços de socorro mecânico e de reboque por carro-guincho 

quando os veículos da frota oficial não puderem trafegar. 

 

8.20 Todos os dados do item 8.21, deverão estar disponíveis para consulta da 

CONTRATANTE e emissão de relatórios, sendo que, a cada fechamento de período e 

emissão de nota para pagamento, deverão constar descriminados e separados em 
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relatório de consumo e composição de faturamento. 

 

8.21 O sistema deverá emitir relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que 

permitam o controle de despesas e tipos de serviços, do valor das peças e da mão de 

obra, das garantias, do histórico de ordens de serviço, orçamentos e de manutenção por 

veículo e centro de custo; 

 

8.22 O histórico das operações deve ser armazenado e de fácil consulta pela 

CONTRATANTE durante a vigência contratual, bem como, ao término do contrato, 

deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA em planilha eletrônica. 

 

8.23 Os relatórios disponibilizados pela CONTRATADA, deverão conter no mínimo, as 

seguintes informações, sem prejuízo a eventuais alterações e adequações às 

necessidades da CONTRATANTE: 

 

a) histórico de manutenção por período, por tipo de veículo (leve ou pesado), por placa, 

por centro de custo e por estabelecimento comercial, com descrição do valor total de 

peças e valor total de mão de obra;  

b) ordem de serviço cadastrada;  

c) comparativo de valor negociado na ordem de serviço; 

d) registro de garantia de peças e serviços; 

e) histórico de orçamentos;  

f) relatório periódico de custos por tipo de veículos e centro de custo;  

g) composição de frota, com ano de fabricação, tipo e modelo de veículo, centro de 

custo, placas e demais dados de identificação;  

h) relação completa da rede credenciada;  

i) tempo de imobilização do veículo; 

j) custo por tipo de manutenção;  

k) custo global, mensal de serviços e peças;  

 

8.24 O rol dos serviços exemplificativos, não excluindo nenhum outro serviço 

necessário para o bom funcionamento, é o que segue: 

 

a) Mecânica Geral - Consiste em serviços de mecânica em motor, retífica, caixa de 

câmbio, caixa de direção, carburação e/ou bomba injetora e refil, injeção, velas, bomba 

e bicos injetores, turbina, sistema de freios e embreagem e todos os outros serviços 

afins;  

 

b) Lanternagem – Consiste em serviços de troca e/ou conserto de lataria, assoalhos, 

para-choques, carrocerias em alumínio (tipo baú), solda em geral e todos os outros 

serviços afins;  

 

c) Pintura / Estufa – Consiste em serviços de pintura automotiva externa ou interna, com 

polimento, enceramento e/ou faixa de identificação do veículo, com secagem rápida, 

identificação visual e adesivagem de caracterização de viatura ostensiva e todos os 

outros serviços afins; 
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d) Capotaria - Consiste em serviços de substituição ou conserto de estofados e cobertura 

interna do veículo, incluindo tapeçaria, bem como a parte mecânica do funcionamento 

dos bancos, portas, cintos de segurança, borrachas das portas e todos os outros serviços 

afins; 

 

e) Sistema Elétrico - Consiste no serviço de substituição ou conserto de partes elétricas 

dos veículos, revisão do sistema de sinalização identificadora, luz e som, (faróis, 

lâmpadas, condutores, comandos, setas, vidros elétricos, limpadores de para-brisa e 

outros), e todos os outros serviços afins;  

 

f) Sistema Hidráulico- Consiste em serviços de substituição ou conserto nos sistemas 

hidráulicos dos veículos (freios, direção e outros) e todos os outros serviços afins;  

 

g) Borracharia completa - Consiste em remendos, em pneus com e sem câmara de ar, 

troca de pneus, câmaras de ar, colocação de rodas, calotas e todos os outros serviços 

afins;  

 

h) Balanceamento, Alinhamento Cambagem - Consiste em serviços de regulagem do 

sistema de rodagem do veículo e todos os outros serviços afins;  

 

i) Suspensão - Consiste nos serviços de substituição e/ou consertos de amortecedores, 

estabilizadores, borrachas, calços, balanças, molas, pivôs, barra de direção e todos os 

outros serviços afins; 

 

j) Instalação de Acessórios - Consiste nos serviços de instalação de qualquer acessório 

indispensável ao funcionamento ou segurança dos veículos, assim como, o conserto e 

instalação de acessórios de som e imagem, tapetes, equipamentos de segurança 

(triângulo sinalizador, chave de roda, cinto de segurança) e combate a incêndios, e todos 

os outros serviços afins; 

   

k) Vidraceiro - Consiste nos serviços de substituição dos vidros frontal, traseiro e 

lateral, retrovisores, borrachas dos vidros e portas e polimento dos para-brisas e todos os 

outros serviços afins; 

  

l) Chaveiro - Confecção de chaves, codificação e outros serviços afins; 

 

m) Ar condicionado - Consiste nos serviços de reparo do sistema de resfriamento do ar 

do interior do veículo, inclusive troca de gás, conserto e substituição do compressor, 

higienização, troca de componentes eletrônicos e todos os outros serviços afins; 

 

n) Troca de Óleo – Consiste nos serviços de fornecimento e troca de óleo do motor, do 

câmbio e da direção hidráulica, com substituição dos elementos filtrantes (ar, 

combustível, óleo lubrificante) e todos os outros serviços afins. 

 

8.25 Os prazos para execução das manutenções/reparos necessários nos veículos, 
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nacionais ou importados (se houver), devem ser estabelecidos de comum acordo com a 

CONTRATADA, levando-se em consideração o grau de avaria nos mesmos, porém os 

serviços de pequena monta (manutenções preventivas) deverão ser efetuados sempre 

dentro de um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo que para a manutenção 

corretiva o prazo não seja superior a 120 (cento e vinte) horas, a partir da aprovação do 

orçamento, sem prejuízo a serviços de maior durabilidade, desde que previamente 

informados ao gestor de frota. 

 

9. DO CONTROLE E SEGURANÇA DO SISTEMA  

9.1 A CONTRATADA deverá fornecer as garantias e segurança do sistema conforme a 

seguir: 

 

9.1.1 A autorização para qualquer operação somente será possível após digitação de uma 

senha válida do usuário; 

 

9.1.2 O bloqueio do uso da senha deverá ser on-line e a partir da base operacional 

definida pela CONTRATANTE, mediante senha/rotina especifica; 

 

9.1.3 Troca periódica ou validação de senha pessoal; 

 

9.1.4 Cancelamento de senha somente pela pessoa autorizada, definida pelo IFSUL. 

 

9.1.5 O Uso indevido de senha do veículo não autorizada, cancelada ou bloqueada pelo 

IFSUL, será considerado falha do sistema e as despesas efetivas serão suportadas pela 

CONTRATADA; 

 

9.2 Os cartões magnéticos deverão ser individualizados e personalizados para cada 

veículo da frota, com as seguintes informações: 

 

Número sequencial para cada veículo; 

Identificação da CONTRATANTE; 

Identificação do veículo: placa, marca, modelo;  

 

9.2.1 Os cartões deverão ter o padrão preconizado pela ABNT e duração de no mínimo 

05 (cinco) anos. 

 

9.2.2 A inserção e validação do cartão, mais a senha do condutor capturado pela leitora 

de cartão do fornecedor credenciado permitirão a efetivação da despesa. 

 

9.2.3 O sistema não permitirá a efetivação da despesa sem a validação da senha do 

condutor, e registrará as ocorrências de tentativas frustradas. 

 

9.2.4 É de responsabilidade do fornecedor credenciado a verificação da identificação do 

veículo constante no cartão magnético com a placa e características do veículo que 

receberá o produto ou serviço. 
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9.2.5 O sistema deverá permitir o bloqueio/desbloqueio/troca de senha do condutor em 

tempo real, bem como o bloqueio/desbloqueio dos cartões identificadores dos veículos; 

 

9.2.6 No caso de extravio de cartões o sistema deverá permitir ao Administrador o 

bloqueio imediato de uso; a licitante vencedora deverá repor os cartões no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis após ser comunicada; 

 

9.2.7 Os cartões magnéticos fornecidos servirão exclusivamente para as despesas de 

produtos e serviços automotivos nos fornecedores credenciados, sendo de 

responsabilidade da licitante vencedora a programação desta funcionalidade. 

 

9.2.8 Manter, em base gerencial de dados, disponível ao CONTRATANTE, informação 

de consumo no momento dos abastecimentos e/ou serviços ou fornecimentos de peças 

e/ou acessórios, identificando os dados mínimos para cada operação, conforme este 

termo de referência; 

 

9.2.9 Fornecer ao CONTRATANTE a primeira via dos cartões, em pleno funcionamento 

e com acesso às informações, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir 

a partir da assinatura do contrato; 

 

10.  DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR 

Dos Critérios da execução: 

10.1 A CONTRATADA se responsabilizará pela execução dos serviços objeto da 

contratação através de seus recursos tecnológicos e equipes técnicas especializadas, 

segundo padrões de excelência sob aspectos da organização, eficiência, qualidade e 

economicidade. 

 

10.2 O inicio da prestação do serviço de gerenciamento de frota de veículos, será em até 

05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da Ordem de Serviços. 

 

10.3 Todas as operações serão realizadas interativamente, via web, entre o sistema da 

CONTRATADA e o operador - servidor autorizado do IFSUL – mediante opções de 

execução oferecidas. 

 

10.4 A CONTRATADA deverá ofertar serviços destinados à gestão de frota, 

apresentando dados quantitativos, mecanismo e processos necessários para viabilizar o 

acesso ao sistema, em ambiente web capaz de atender a todas as demandas da 

CONTRATANTE no escopo do objeto do contrato, e apto a proporcionar soluções 

globais e integradas, com alto nível de segurança e de controle dos serviços gerais de 

manutenção dos diversos tipos de veículos do IFSUL. 

 

10.5 A CONTRATADA deverá tornar disponíveis sistemas tecnológicos, fornecendo 

serviços de gerenciamento informatizado, com metodologia de cadastramento, controle 

e logística, compreendendo, dentre outros: 
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a) Ampla rede de postos de combustíveis, oficinas e concessionárias conveniadas e 

prestadora de serviço de guincho, no estado do RS, equipadas para aceitar transações de 

usuários do sistema;  

 

b) Implantação de sistema integrado, em ambiente web, para veículos componentes da 

frota do IFSUL, proporcionando um controle eletrônico do objeto do contrato;  

 

c) Controle informatizado de sistemas integrados de gestão de frotas possibilitando à 

CONTRANTE a emissão de relatórios financeiros, operacionais e gerenciais, que 

permitam estrito e eficaz acompanhamento da situação de gerenciamento da frota, da 

qualidade dos serviços prestados, bem como total dos gastos envolvidos; 

 

10.6 A CONTRATADA tornará disponível acesso a software operacional para 

processamento das informações nos cartões e terminais e em ambiente web para 

gerenciamento da frota da CONTRATANTE, cadastrando todos os veículos que a 

integram. 

 

10.7 O prazo para atendimento e solução de problemas técnicos no sistema da 

CONTRATADA, utilizado no atendimento às demandas da CONTRATANTE não 

deverá ser superior a 4 (quatro) horas úteis. 

 

10.8 Será considerada como USUÁRIO a unidade administrativa do IFSUL, sendo 

designados servidores responsáveis pelo gerenciamento de frota, aos quais a 

CONTRATADA tornará disponíveis senhas de acesso ao sistema web de 

gerenciamento, em diferentes níveis, conforme o caso, e segundo determinação do 

órgão fiscal. 

 

10.9 O sistema tecnológico integrado viabilizará o pagamento de abastecimento de 

combustíveis, serviços de manutenções preventiva e/ou corretiva executados, bem como 

serviço de guincho e fornecimento de peças e acessórios, mediante uso de senha 

fornecida ao gestor de frota designados pela administração. 

 

10.10 Os postos de combustíveis, oficinas, concessionárias e prestadoras de serviços de 

guincho integrantes da rede conveniada pela CONTRATADA, deverão estar plenamente 

equipadas para prestação de abastecimento de combustíveis, serviços mecânicos 

automotivos, fornecimento de peças e acessórios para veículos. 

 

10.11 Os estabelecimentos da rede credenciada da CONTRATADA deverão fornecer ao 

usuário do serviço comprovante da transação efetuada, com a descrição dos serviços 

prestados, dos preços praticados, dos descontos ofertados, da data, identificação da 

credenciada; 

 

10.12 As oficinas e concessionárias integrantes da rede conveniada pela 

CONTRATADA deverão proceder ao usuário, à amostragem das peças substituídas nos 

veículos para fins de certificação por parte do fiscal e/ou gestor de frota. Após, a 
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empresa fica responsável em dar o descarte ideal às peças e/ou acessórios, conforme o 

que se estabelece nas normas e legislações para tal. As concessionárias e oficinas 

deverão fornecer os certificados de garantia e relação de peças utilizadas com marca e 

modelo; 

 

10.13 As oficinas e concessionárias integrantes da rede pela CONTRATADA deverão 

fornecer garantia conforme estabelecido abaixo: 

 

a) Os serviços de manutenção corretiva e preventiva terão garantia de acordo com a 

legislação pertinente; 

 

b) As peças repostas e instaladas terão garantia conforme determina o fabricante das 

peças e terão sua validade, a partir da emissão da (s) nota(s) fiscal (is) fatura(s). As 

peças poderão ter garantia diferenciada, desde que seja por um período superior à 

garantia mínima; 

 

c) Serviços em motor, caixa de velocidade e diferencial: 06 (seis) meses ou 10.000 (dez 

mil) quilômetros, o que ocorrer primeiro; para os demais serviços 03 (três) meses ou 

5.000 (cinco mil) quilômetros, o que ocorrer primeiro; 

 

d) Peças: garantia do fabricante; 

 

e) A garantia das peças e serviços deverá ser cumprida, mesmo após o término ou 

rescisão do Contrato, abrangendo todo o limite da garantia ofertada. 

 

10.14 Durante o prazo de garantia, sem quaisquer ônus para o IFSUL, os 

estabelecimentos credenciados, às suas expensas, estão obrigados a: 

 

a) Substituir o material defeituoso;  

 

b) Corrigir defeitos de fabricação;  

 

c) Trocar o material, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de 

comunicação do IFSUL. 

 

10.15 Todos os serviços executados ou materiais fornecidos pelas oficinas e 

concessionárias conveniadas pela CONTRATADA, estarão sujeitos à aceitação pelo 

IFSUL, que aferirá se aqueles satisfazem o padrão de qualidade desejável e necessário, 

em cada caso. 

 

10.15.1 Na hipótese prevista no item acima, as oficinas e as concessionárias 

conveniadas pela CONTRATADA, obrigar-se-ão a fazer os serviços, bem como 

providenciar a substituição das peças, materiais ou acessórios, arcando com todas as 

despesas decorrentes, devendo tomar estas providências tão logo seja comunicado à 

CONTRATADA a não aceitação pelo gestor de frota e/ou fiscal do contrato. 
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10.16 A base do cálculo do preço praticado para prestação de serviços de mecânica, 

elétrica, lanternagem, alinhamento e balanceamento e outros deverá ser de acordo com o 

tempo para a execução do serviço constante da Tabela de Tempos Padrão de Reparos 

adotados pela montadora de acordo com o modelo do veículo (código, descrição e 

tempo padrão de execução do serviço). 

 

10.27 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva somente poderão ser 

executados após o envio on-line, pela empresa conveniada, de orçamento detalhado, 

através dos menus eletrônicos apropriados existentes no ambiente web da 

CONTRATADA, e respectiva autorização pelo gestor de frota designado pelo IFSUL, 

que se pronunciará após imediata análise e avaliação do orçamento a ele submetido 

previamente. 

 

10.18 Todos os estabelecimentos integrantes da rede credenciada da CONTRATADA 

deverão ser por esta, reembolsados, inexistindo qualquer vínculo ou obrigações 

financeiras entre o IFSUL e tais prestadores de serviço. 

 

10.19 O sistema web da CONTRATADA deverá promover a otimização e 

homogeneização das operações de manutenção realizadas, com o controle sobre todos 

os veículos e respectivos usuários. 

 

10.20 A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, solicitar a 

substituição de prepostos da CONTRATADA, uma vez constatando o não 

preenchimento das condições exigidas para assistência a ser prestada, ou que se 

conduzam de modo inconveniente ou incompatível com o decoro e a função a qual lhe 

foi cometido.  

 

10.21 Será(ão) designado(s), como fiscal(is) do Contrato, servidor(es) para executar a 

gestão administrativa e financeira do contrato, bem como operacionalmente, as ações de 

acompanhamento físico, controle e fiscalização do contrato, desempenhando o papel de 

Representante(s) da Administração conforme trata Art.67 da Lei 8.666/93. 

 

10.22 A CONTRATADA deverá estar ciente de que quaisquer entendimentos com o(s) 

fiscal(is) serão feitos sempre por escrito, não sendo consideradas quaisquer alegações 

com fundamento em ordem ou declarações verbais. 

 

11. DA MANUTENÇÃO 

11.1 Os serviços previstos de manutenção que serão executados nos veículos do IFSUL, 

realizar-se-ão nas instalações do estabelecimento credenciado, após o recebimento da 

Autorização de Execução dos Serviços, expedida pela CONTRATANTE. 

 

11.2 A oficina/estabelecimento credenciada obrigar-se-á a devolver o veículo em 

perfeitas condições de funcionamento, realizando tais serviços com pessoal qualificado, 

mediante emprego técnico e ferramental adequado. 

 

11.3 Executar fielmente e dentro das melhores normas técnicas os serviços que lhe 
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forem confiados, de acordo com as especificações recomendadas pela fabricante do 

veículo e eventuais complementações da CONTRATANTE, conforme documentos 

integrantes do Contrato e rigorosa observância aos demais detalhes e Autorização de 

Execução de Serviços, emanadas e/ou aprovadas pela CONTRATANTE, bem como 

executar tudo o que não for explicitamente mencionado, mas que seja necessário à 

perfeita execução dos serviços. 

 

11.4 Realizar, inspeção de qualidade nas peças e acessórios fornecidos e nos serviços 

executados antes da entrega dos veículos à CONTRATANTE.  

 

11.5 Fornecer sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE, todos os materiais, 

utensílios, equipamentos, ferramentas, instalações, etc., necessários para a completa 

realização dos serviços. 

 

11.6 Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e/ou refazer, prioritariamente e 

exclusivamente à sua custa e risco, no total ou em parte e dentro de um prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis (prorrogáveis a pedido da CONTRATADA e aprovado pela 

CONTRATANTE), as aquisições ou serviços executados com vícios, defeitos, 

incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pela CONTRATANTE, decorrente 

de culpa da CONTRATADA, inclusive por emprego de mão de obra, acessórios ou 

materiais impróprios ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para 

justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, mesmo nas aquisições e 

serviços recebidos pela CONTRATANTE, mas cujas irregularidades venham a surgir 

quando da aceitação e/ou dentro do prazo de garantia, mesmo após o vencimento do 

contrato. 

 

11.7 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado pela 

CONTRATADA, seus empregados, representantes ou prepostos ou 

SUBCONTRATADA direta ou indiretamente, à CONTRATANTE, à União ou à livre 

iniciativa, inclusive aos decorrentes de serviços ou aquisição com vícios ou defeitos, 

durante os prazos de validade das garantias, mesmo depois do vencimento do Contrato. 

  

11.8 Responsabilizar-se integralmente pelos veículos recebidos da CONTRATANTE, 

incluindo todos os pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à 

reparação total da perda em casos de furto/roubo, incêndios ou acidentes, desde o 

momento da entrega do veículo para orçamento até o recebimento pela 

CONTRATANTE. 

 

11.9 Utilizar somente peças, materiais e acessórios genuínos ou originais não podendo 

valer-se, em nenhuma hipótese, de itens recondicionados, do mercado paralelo ou de 

outra procedência, sem expressa e prévia autorização da CONTRATANTE. 

 

11.10 Para fins deste pregão serão consideradas: 

 

a) Genuína: Peças que passaram pelo controle de qualidade das montadoras e foram 

direcionadas ao mercado de reposição;  
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b) Original: Peças com as mesmas especificações mecânicas (materiais e processos) das 

genuínas;   

 

c) Mercado Paralelo: Todas as peças que não forem originais ou genuínas. 

 

11.11 Independente do tipo de peça autorizada para execução do serviço, esta deverá 

possuir garantia mínima nos mesmos prazos do contido nesse termo. 

 

11.12 Para o montante das peças a serem trocadas, a CONTRATADA através de rede 

credenciada deverá fornecer orçamento contendo a relação de peças e valores para 

apreciação da CONTRATANTE, sendo que deverá discriminar o preço cotado de cada 

peça, obrigatoriamente, obedecendo ao preço sugerido pela fabricante do veículo, 

aplicando-se sobre ele o desconto previsto na proposta. 

 

11.13 A CONTRATADA através da rede/estabelecimento credenciado se obriga a 

apresentar à CONTRATANTE todas as peças substituídas e/ou inutilizadas para 

certificação do gestor de frota e/ou fiscal do contrato, logo após a empresa fica 

responsável em dar o descarte correto às peças, obedecendo normas ambientais para tal. 

As concessionárias e oficinas deverão fornecer os certificados de garantia e relação de 

peças utilizadas com marca e modelo; 

 

11.14 O veículo deverá ser entregue lavado e higienizado, com todos os equipamentos 

de segurança (equipamentos obrigatórios de acordo com o Código de Trânsito 

Brasileiro) e em perfeitas condições de uso. 

 

11.15 Os veículos da CONTRATANTE só poderão ser testados, num raio de até 20km 

do local onde está sendo executado o serviço, com a identificação do IFSUL constante 

no veículo coberta por faixa ou adesivo com a inscrição “VEÍCULO EM TESTE”. 

 

11.16 Determinados veículos poderão necessitar que sua manutenção preventiva ou 

corretiva seja efetuada em concessionária autorizada do respectivo fabricante, seja pela 

especificidade do serviço ou para fins de manutenção da garantia, sempre a critério da 

CONTRATANTE. 

 

11.17 Quando da entrega dos veículos na oficina ou concessionária, seu recebimento 

será efetuado através de formulário próprio, em duas vias, contendo no mínimo os 

seguintes dados: identificação do veículo (marca, modelo, cor, ano e placa, no que 

couber); data e hora do recebimento; nível de combustível e quilometragem; 

marca/modelo e estado de conservação dos pneus; acessórios instalados, etc.) descrição 

resumida dos serviços requeridos ou dos defeitos apresentados; nome e assinatura das 

partes. 

 

11.18 Constará necessariamente no formulário, que o veículo foi entregue com todos os 

acessórios e equipamentos obrigatórios (macaco, chave de roda, estepe, extintor e 

triângulo), como também que sua carroceria/lataria e capotaria/tapeçaria encontram-se 
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em perfeito estado geral, sendo efetuadas no formulário ressalvas, no momento do 

recebimento do veículo pela CONTRATADA, caso haja alguma divergência ou avaria.  

 

11.19 A devolução dos veículos após serviço efetuado será realizada mediante 

procedimento formal, através de recibo de entrega a servidores credenciados pela 

CONTRATANTE.  

 

12 CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS PARA SERVIÇOS  

Da Qualificação Técnica 

12.1 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades compatíveis e prazos com o objeto da licitação, mediante a 

apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

idônea, que comprove que já tenha executado, satisfatoriamente, serviço pertinente aos 

seus ramos de atividade, junto à empresa pública ou privada idônea, compatível com o 

objeto da licitação. 

 

12.2 A empresa deverá apresentar declaração de que não possui em seu quadro de 

pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, 

inciso V, artigo 27 da Lei 8666/93. 

 

12.3 a fim de se garantir a prestação satisfatória dos serviços, atentando-se para a 

qualidade que se faz necessária, especialmente no trato com o bem público, a 

CONTRATADA deverá apresentar declaração, devidamente assinada por seu 

representante legal, de que detém ampla rede de estabelecimentos conveniados, 

especializados em manutenção de veículos, cujas instalações e aparelhamento 

disponíveis satisfazem as demandas da CONTRATANTE, inclusive no que consiste na 

segurança do veículo durante a permanência deste nas dependências do Conveniado, 

resguardando-se a qualidade e excelência dos serviços a serem prestados. 

 

13. DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO APÓS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

13.1 O endereço do campus, para a entrega do veículo está relacionado na tabela abaixo: 

Unidade Endereço 

IFSUL – Câmpus Santana do 

Livramento 

CNPJ: 10.729.992/0010-37 

Av. Paul Harris , nº 410, Bairro: Fortim 

Sant`Ana do Livramento/RS – CEP 

97574-360 

Fone: 55 3242 9090 

IFSUL – Câmpus Venâncio Aires 

CNPJ:10.729.992/0010-37 

Avenida das Indústrias, nº 1865 – Bairro 

Universitário – Venâncio Aires/RS 

95800-000 – Fone: 51 – 3793-4200 

IFSUL – Câmpus Visconde da Graça Av. Ildefonso Simões Lopes, nº 2791, 
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CNPJ: 10.729.992/0008-12 Bairro Arco-Iris – CEP 96060-290 – 

Fone: 53 – 3309-5550 

 

14. DA CONTRATAÇÃO 

14.1 Após a homologação, a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

assinatura do contrato após a convocação da CONTRATANTE, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

 

14.2 O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde 

que ocorra motivo justificado e aceito pelo Instituto Federal Sul-rio-grandense.  

 

14.3 Para a emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

vigência do contrato. 

 

15 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE   

15.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, 

especialmente do Termo de Referência; 

 

15.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 

15.3 Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA pela execução dos serviços 

prestados, nos termos e prazos contratualmente previstos, após terem sido devidamente 

atestados pelo Fiscal do Contrato, de acordo com a norma de contratação. 

 

15.4 Prestar à CONTRATADA todas as informações necessárias, quando solicitadas por 

escrito, em prazo de 05 (cinco) dias úteis, exceto em casos devidamente justificados.  

 

15.5 Solicitar à CONTRATADA a emissão de senhas na quantidade suficiente para a 

perfeita utilização destes pelo usuário. 

 

15.6 Gerenciar a prestação dos serviços à frota de veículos do IFSUL, com a utilização 

dos meios eletrônicos disponíveis no ambiente web da CONTRATADA, autorizando ou 

não a sua execução, e exercendo pleno controle sobre os preços praticados. 

 

15.7 Promover a entrega da senha, acompanhado do guia de utilização fornecido pela 

CONTRATADA, única e exclusivamente aos usuários autorizados, que obrigar-se-ão a 

mantê-los sob a sua guarda e responsabilidade, respondendo a unidade organizacional 

pelo recebimento e distribuição das senhas e por eventuais violações, ou acesso por 

pessoas não autorizadas enquanto não entregues aos destinatários usuários. 
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15.8 Exercer acompanhamento e fiscalização da eficaz e eficiente execução do contrato, 

cuidando de que a CONTRATADA dê fiel cumprimento aos termos ajustados. 

 

15.9 Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, sob os aspectos quantitativos e 

qualitativos, por meio de servidor(es) especialmente designado(s), que anotará(ão) em 

registro próprio todas as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as 

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte 

daquela. 

 

15.10 Fornecer a relação dos veículos da CONTRATANTE, autorizados para utilizar os 

serviços. 

 

15.11 Solicitar a substituição de estabelecimentos de atendimentos credenciados 

cadastrados que forem considerados incompatíveis. 

 

15.12 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições 

na execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

 

15.13 Comunicar a CONTRATADA as alterações que venham a ocorrer na frota, tais 

como, inclusão, exclusão ou substituição de veículos da frota. 

 

15.14 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1 A CONTRATADA prestará os serviços objeto desta licitação, em caráter contínuo, 

de acordo com as especificações e normas requeridas, utilizando recursos tecnológicos 

apropriados, devendo dispor, para tal, da infraestrutura e equipe técnica exigida. 

 

16.2 Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA todo o investimento 

necessário à implantação do sistema, tais como: instalação, gravação e transmissão de 

dados, migração, backup, segurança, credenciamento da rede de empresas fornecedoras, 

manutenção do sistema e treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de 

operação. 

 

16.3 A CONTRATADA deverá fornecer manual explicativo para utilização dos sistemas 

de atendimento no ambiente web abrangendo todos os perfis e configurações de menus 

de acesso e consolidação de dados, na quantidade a ser definida pelo IFSul, conforme a 

necessidade. 

 

16.4 A CONTRATADA deverá fornecer tantas senhas quantos forem solicitadas, além 

da previsão inicial, pelo IFSul, sem qualquer ônus adicional. 

 

16.5 O estabelecimento credenciado deverá responder por quaisquer danos, perdas ou 
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prejuízos causados à CONTRATANTE, por dolo ou culpa, bem como por aqueles que 

venham a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.  

 

16.6 O estabelecimento credenciado responsabiliza-se pela guarda e segurança dos 

veículos enviados para manutenção nas oficinas/concessionárias credenciadas, 

ressarcindo ao IFSUL quaisquer danos que venham a ocorrer a esse, para os quais não 

tenha concorrido a CONTRATANTE. 

 

16.7A CONTRATADA deverá nomear e manter preposto para representá-la perante a 

CONTRATANTE e assisti-la em todas as questões relativas à execução do contrato. 

 

16.8 A CONTRATADA se responsabilizará pela permanente manutenção da validade da 

documentação: Jurídica, Fiscal, Técnica e Econômico-Financeira da empresa, assim 

como pela atualização de formação de seus profissionais. 

 

16.9 A CONTRATADA deverá manter sob a sua exclusiva responsabilidade toda a 

supervisão e direção da execução completa e eficiente do contrato, inclusive de todos os 

elementos necessários à manutenção e o correto funcionamento dos sistemas 

empregados. 

 

16.10 A CONTRATADA deverá gerar, em base mensal, Nota Fiscal individualizada da 

seguinte forma:  

a) abastecimentos de combustíveis realizados;  

b) substituição de peças;  

c) serviços prestados; 

d) lubrificantes; 

 

16.11 Juntamente com a (s) Nota (s) Fiscal (ais), deverá ser encaminhada para a unidade 

gerenciadora, a consolidação financeira dos serviços efetuados com o demonstrativo de 

compras, acompanhadas do relatório das transações efetuadas pela rede credenciada, 

discriminando o valor de peças adquiridas, serviços prestados, descontos homologados 

e/ou taxa de administração se houverem, com consolidação financeira dos serviços 

executados, ao Gestor de frota/Fiscal do Contrato que a atestará e encaminhará ao setor 

competente no período de referência. 

 

16.12 A CONTRATADA deverá entregar mensalmente a(s) nota(s) fiscal (ais), 

conforme descriminado no item 16.11 deste termo, além da consolidação financeira dos 

serviços executados, acompanhada da Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS, a 

Certidão Negativa da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

devidamente válidas ao Fiscal do Contrato, que a atestará e encaminhará ao setor 

competente. 

 

16.13 A CONTRATADA deverá acatar todas as orientações da CONTRATANTE, 

sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, no escopo do Contrato e Edital, 

prestando, por escrito, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 

CONTRATANTE, obrigando-se, ainda, a atender prontamente a todas as reclamações 
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atinentes, a quaisquer aspectos da execução contratual. 

 

16.14 A CONTRATADA, independentemente da atuação do Gestor de Frota/Fiscal do 

Contrato, não se eximirá de suas responsabilidades quanto à execução dos serviços, 

responsabilizando-se pelo fiel cumprimento das obrigações constantes no Termo de 

Referência. 

 

16.15 A CONTRATADA assumirá, como exclusivamente seus, os riscos e despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. 

 

16.16 A CONTRATADA deverá recompor o valor da garantia contratual, no valor de 

5% do valor total do contrato, sempre que a anterior vença ou tenha o seu valor 

reduzido em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou ainda sempre que ocorrer 

modificação no valor do contrato, durante a sua vigência. 

 

16.17 A CONTRATADA arcará com todos os encargos sociais previstos na legislação 

vigente e com quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas previdenciárias, fiscais, 

de acidentes de trabalho, bem como de alimentação, transporte, ou outro benefício de 

qualquer natureza dos seus profissionais, preservando o IFSUL de quaisquer demandas, 

reivindicações, queixas e representações de qualquer natureza, resultantes da execução 

do contrato. 

 

16.18 À CONTRATADA serão vedados, sob pena de rescisão e aplicação de qualquer 

outra penalidade cabível, a divulgação e o fornecimento de dados e informações 

referentes aos serviços objeto do contrato. 

 

16.19 A CONTRATADA não poderá se valer do contrato para assumir obrigações 

perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a serem 

auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto 

bancário, sem prévia autorização do IFSul. 

 

16.20 A CONTRATADA responderá civil e administrativamente, sem prejuízo de 

medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à Administração 

Pública, ou a terceiros, em razão da execução dos serviços. 

 

16.21 Os estabelecimentos credenciados obrigam-se a reparar, corrigir, substituir, total 

ou parcialmente, às suas expensas, serviços objeto do contrato em que se verifiquem 

vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, de emprego de 

equipamentos inadequados ou não correspondentes às especificações. 

 

16.22 A CONTRATADA deverá facilitar a ação de fiscalização do IFSUL, fornecendo 

informações ou promovendo acesso à documentação dos serviços em execução, e 

atendendo prontamente às observações e às exigências por ela apresentadas. 

 

16.23 A CONTRATADA obriga-se a atender com presteza as reclamações sobre a 

qualidade dos serviços executados, inclusive eventuais falhas em seu sistema, 
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providenciando a sua imediata correção, sem ônus para a Administração.  

 

16.24 A CONTRATADA se responsabiliza pelo fiel e pontual pagamento à rede 

credenciada pelos serviços prestados e fornecimento de peças e acessórios originais aos 

veículos do IFSul. 

 

16.25 São da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas com:  

 

16.25.1 Disponibilidade de todos os mecanismos necessários à execução dos serviços, 

nos termos descritos neste Termo de Referência; 

 

16.25.2 Operação e controle dos sistemas web utilizados, o que inclui todos os recursos 

técnicos, materiais e humanos; 

 

16.25.3 Manutenção permanente de modo a não incorrer na descontinuidade dos 

serviços; 

 

16.25.4 Todas as despesas com custos diretos e indiretos requeridos para a execução dos 

serviços objeto do Contrato. 

 

16.26 A CONTRATADA deverá treinar e capacitar os servidores indicados pela 

CONTRATANTE a utilizar todos os recursos do sistema. 

 

16.27 A CONTRATADA deverá disponibilizar senhas, bloqueio e desbloqueio, além 

dos demais serviços inerentes ao objeto do contrato. 

 

16.28 Realizar a transferência de créditos, da conta base para os cartões magnéticos, no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, quando solicitado via email e, 

imediatamente, quando solicitado via telefone; 

 

16.30 Manter centro de atendimento em tempo integral, em todos os dias da semana, 

inclusive feriados, acessado gratuitamente por telefone; 

 

17. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

CONTRATUAL 

   

17.1 Dos Critérios da Fiscalização 

 

17.1.1 O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços 

e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 

73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.  

 

17.1.2 O IFSul, exercerá através do (s) fiscal (ais), o acompanhamento e fiscalização 

permanente sobre os serviços prestados, atentando principalmente para as normas e 

procedimentos de qualidade do produto objeto desta contratação, apontando todas as 
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irregularidades verificadas sem prejuízo da obrigação da CONTRATADA de gerenciar, 

através de seu preposto, para que tais princípios sejam respeitados com presteza e 

eficiência.  

 

17.1.3 O (s) fiscal (ais) do Contrato suspenderá (ão) a execução dos serviços 

considerados inadequados, que por má qualidade ou outra irregularidade venham a 

comprometer as normas exigidas pela boa técnica, informando de imediato à 

CONTRATADA para que providencie a imediata correção.  

 

17.1.4 Ao IFSul se reserva o direito de adquirir peças e acessórios avulsos para a 

realização de reparos nos veículos, caso não concorde com orçamento (s) apresentado 

(s) por estabelecimento (s) credenciado (s).  

 

17.1.5 O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.  

 

17.1.6 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos no Termo de Referência.  

 

17.1.7 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento do 

orçamento prévio, deverá comunicar a CONTRATADA para que esta promova a 

adequação do orçamento, respeitando os critérios contratuais.   

 

17.1.8 Quando da apresentação do orçamento prévio, o fiscal deverá realizar os outros 

dois orçamentos para análise e comprovação do preço de mercado, devendo esses 

documentos ser arquivados (física ou digitalmente) para fins de comprovação.  

  

17.1.8.1 Quando não for possível a apresentação dos 03 (três) orçamentos/cotações, 

para o serviço solicitado, o mesmo poderá ser executado, desde que haja prévia 

justificativa e autorização do Fiscal ou Gestor de frotas do IFSul. 

 

17.1.9 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o os veículos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 

cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, 

conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

18. DA SUSTENTABILIDADE  

 

18.1 As empresas credenciadas que prestarem seu serviço aos veículos, deverão durante 

a execução do objeto deste Edital, atender os critérios mínimos de sustentabilidade que 

seguem, sem que haja exaustão de outros que advirem: 

   

a) Fornecimento aos empregados dos equipamentos de segurança que se fizerem 

necessários para execução de serviços;  
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b) Realização da separação e destinação adequadas dos resíduos descartados, recicláveis 

ou não, oriundos da execução dos serviços;  

 

18.2 Justifica-se a solicitação de atendimento a critérios de sustentabilidade, em razão 

do compromisso que a Instituição tem para com o meio ambiente, comprometendo-se 

com a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o desenvolvimento 

sustentável da região e do País”, conforme disposto no Decreto Presidencial nº 7.746 de 

05 de junho de 2012, que regulamenta o Art. 3º da Lei 8.666/93:  

 

“Art.1º A Administração Pública federal direta, autárquica e 

fundacional e as empresas estatais dependentes poderão adquirir 

bens e contratar serviços e obras considerando critérios e 

práticas de sustentabilidade objetivamente definidos no 

instrumento convocatório, conforme o disposto neste Decreto: 

Parágrafo Único. A adoção de critérios e práticas de 

sustentabilidade deverá ser justificada nos autos e preservar o 

caráter competitivo do certame.”  

 

Art. 3º Os critérios e práticas de sustentabilidade de que trata o art. 2º serão veiculados 

como especificação técnica do objeto ou como obrigação da CONTRATADA.   

 

Art. 4º São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:   

I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;  

II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;  

III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;  

IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 

V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;  

VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e  

VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviço 

e obras. 

Art. 5º A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas 

estatais dependentes poderão exigir no instrumento convocatório para a aquisição de 

bens que estes sejam constituídos por material reciclado, atóxico ou biodegradável, 

entre outros critérios de sustentabilidade. 

  

(...) Art. 8º A comprovação das exigências contidas no instrumento convocatório poderá 

ser feita mediante certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição 

credenciada, ou por qualquer outro meio definido no instrumento convocatório.  

§ 1º Em caso de inexistência da certificação referida no caput, o instrumento 

convocatório estabelecerá que, após a seleção da proposta e antes da adjudicação do 

objeto, o CONTRATANTE poderá realizar diligências para verificar a adequação do 

bem ou serviço às exigências do instrumento convocatório.  

 

(...) Art. 16º A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as 

empresas estatais dependentes deverão elaborar e implementar Planos de Gestão de 

Logística Sustentável, no prazo estipulado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 
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Informação, prevendo, no mínimo:  

 

I – atualização do inventário de bens e materiais do órgão e identificação de similares de 

menor impacto ambiental para substituição;  

II – práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços;  

III – responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e  

IV – ações de divulgação, conscientização e capacitação. 

 

19. DO REAJUSTE 

 

19.1 A taxa de administração será fixa e não estará sujeita a alteração durante toda a 

vigência do Contrato, incluindo suas possíveis prorrogações. 

 

20. DOS PAGAMENTOS 

20.1 A CONTRATADA disponibilizará ao Instituto Federal Sul-rio-grandense acesso ao 

sistema de controle de frota, para a emissão de relatórios que contenham, no mínimo, as 

seguintes informações: extrato analítico/sintético contendo todos os abastecimentos e 

serviços de manutenção efetuados, discriminados individualmente por veículo, 

apresentando data, hora e local de prestação do serviço, quilometragem atual, 

quantidade de litros de cada abastecimento e autonomia média por litro. 

 

20.2 A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura referente à prestação de serviços, a 

qual apresentará o valor consolidado dos gastos realizados pela frota do 

CONTRATANTE, no período, na rede de estabelecimentos credenciados, e a respectiva 

taxa de administração ajustada no Contrato. 

 

20.3 A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura específica referente ao custo dos 

cartões eletrônicos ou outro instrumento magnético (chip, controle, entre outros). 

 

20.4 Os pagamentos a serem feitos pelo CONTRATANTE, durante a vigência do 

Contrato, corresponderão ao valor dos serviços efetivamente prestados, com material e 

mão-de-obra incluídos, devidamente discriminados nas respectivas Notas 

Fiscais/Faturas apresentadas pela CONTRATADA. 

 

20.5 Os pagamentos à CONTRATADA serão efetuados, em até 30 (trinta) dias, após o 

ateste dado pelo fiscal de contratos da CONTRATANTE na respectiva Nota 

Fiscal/Fatura, referentes a eventuais serviços prestados.  

 

20.6 Não serão aceitos quaisquer reajustamentos, realinhamentos, revisões dos preços e 

percentuais contratados, inclusive visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro, exceto nos casos expressamente admitidos na Lei n.º 8.666/93, ou qualquer 

outra norma pertinente e aplicável que vier a ser aditada pelo Governo Federal. 

 

20.7 Incumbirá à CONTRATADA a obrigação de apresentar, juntamente com as Notas 

Anexo Edenred - Edital de Pregão Eletrônico (0322485)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 79



 
Fiscais/Faturas, o cálculo minucioso e demonstração analítica das mesmas, submetendo-

os à aprovação do Instituto Federal Sul-rio-grandense. 

 

20.8 O CONTRATANTE poderá, na Nota Fiscal/Fatura respectiva, efetuar desconto 

proporcional à inexecução parcial dos serviços, na forma prescrita pelo presente 

Contrato, independentemente das outras penalidades aplicáveis. 

 

20.9 A CONTRATADA obriga-se a manter as condições de habilitação apresentadas na 

licitação, durante a vigência do contrato. 

 

20.10 Após o devido processamento, os pagamentos serão creditados em nome da 

Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de 

ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras. 

 

b) Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem 

bancária, serão realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma 

a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se 

refere às retenções tributárias. 

 

20.11 Dos pagamentos a serem feitos, poderão ser deduzidos e/ou compensados pelo 

Instituto Federal Sul-rio-grandense: 

 

e) impostos, contribuições, tributos em geral e demais valores referentes à retenção 

obrigatória; 

f) valores referentes a multas e quaisquer outras penalidades pecuniárias cuja 

aplicação tenha transitado em julgado na esfera administrativa, desde que não 

haja suspensão determinada em juízo; 

g) valores referentes a indenizações ou despesas de qualquer natureza impostas ao 

Instituto Federal Sul-rio-grandense por autoridade competente, em decorrência 

de descumprimento, pela CONTRATADA, de leis, regulamentos aplicáveis, 

sentenças judiciais, decisões administrativas etc.; 

h) pagamentos anteriores indevidamente feitos pelo Instituto Federal Sul-rio-

grandense à CONTRATADA. 

 

20.12 O Instituto Federal Sul-rio-grandense poderá sustar o pagamento de qualquer 

Nota Fiscal/Fatura, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

c) serviços executados fora dos padrões éticos e de qualidade atribuíveis à espécie, 

conforme as especificações técnicas exigidas; 

d) existência de qualquer débito pendente com este órgão. 

 

20.13 No momento do pagamento verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios 

se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

 

Anexo Edenred - Edital de Pregão Eletrônico (0322485)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 80



 
20.14 A Taxa de Administração deverá incidir no Valor Total Líquido da Nota. 

 

21. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do cumprimento 

dos requisitos de publicidade oficial, e estará integralmente condicionada às cláusulas 

deste Edital, independentemente de transcrição. 

 

22. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
A vigência do contrato deverá obedecer ao disposto no caput do art. 57, da Lei nº 8.666, 

de 1993, com duração de 12 meses, podendo, por interesse da Administração, ser 

prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta) 

meses, nos termos do inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666/93, a contar da data de 

assinatura da Ordem de Serviços expedida pela CONTRATANTE. 

 

23. DA GARANTIA CONTRATUAL 

23.1 Como garantia integral de todas as obrigações assumidas, inclusive indenizações a 

terceiros e multas que venham a ser aplicada, conforme o disposto no art. 56, § 1º, da 

Lei n.º 8.666/93, a vencedora na assinatura do Contrato, prestará a garantia no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a qual será liberada 

após o integral cumprimento das obrigações contratuais. 

23.2 A garantia contratual deverá ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis contados da assinatura do Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação, com 

cobertura de 90 (noventa) dias além da vigência do Contrato. 

23.3 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

23.3.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

23.3.2 Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

23.3.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

23.3.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada. 

23.4 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados na Subcláusula Terceira da Cláusula Quinta da minuta do contrato, anexo IV 

deste edital. 

23.5 Nos casos da prestação de garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa 

Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor do 

contratante. 

23.6 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). 

23.7 o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
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rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

23.8 A garantia será considerada extinta 3 (três) meses após o término da vigência 

contratual, com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

das importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada com a 

declaração da Administração de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do 

contrato, podendo o prazo ser estendido em caso de ocorrência de sinistro.  

23.9 A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou 

todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse 

pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência 

contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas 

diretamente pela Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 06/2013. 

23.10 O CONTRATANTE fica autorizado a utilizar a garantia para satisfazer qualquer 

obrigação resultante ou decorrente de ações ou omissões da CONTRATADA. 

23.11 A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o 

valor da garantia que vier a ser utilizado pelo CONTRATANTE. 

23.12 A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que 

apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis. 

23.13 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, a 

contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, contados da data em que for notificada pelo Instituto Federal Sul-rio-

grandense. 

23.14 Se a garantia a ser apresentada for em títulos da dívida pública, deverá ser emitida 

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. 

 

24. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO  

 

24.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das 

ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93  

 

24.2 Constituem motivo para rescisão do Contrato:  

 

a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;  

 

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;  

 

c) a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados; 
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d) o atraso injustificado do início de serviço sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

 

e) a paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

Administração; 

  

f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas neste edital e no contrato;  

g) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

 

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo 

primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;  

 

i) a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;  

 

j) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

  

k) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

prejudique a execução do Contrato;  

 

l) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o 

CONTRATANTE e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;  

m) a supressão, por parte da Administração, dos materiais, acarretando modificações do 

valor inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;  

 

n) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior 

a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 

prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 

assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;  

 

o) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso 

de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao 

contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 

seja normalizada a situação; 

 

p) A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução 

do serviço, nos prazos contratuais; 
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q) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execução do contrato;  

 

r) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo 

das sanções penais cabíveis. 

 

24.3 A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

 

24.4 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

 

24.5 A não manutenção das condições de habilitação pelo contratado ensejará à rescisão 

contratual, sem prejuízo das demais sanções. 

  

24.6 A Administração concederá um prazo para que a CONTRATADA regularize suas 

obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão 

contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade da empresa de corrigir a 

situação.   

 

25 DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste Contrato, erros ou 

atrasos na prestação dos serviços e ainda, quaisquer outras irregularidades, o 

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções: 

25.1 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação, 

erros ou atraso na prestação dos serviços e ainda, quaisquer outras irregularidades, a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes 

sanções: 

a) advertência; 

b) multa de 1% (um por cento) sobre o valor da Nota Fiscal, por dia em que, sem 

justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, ou cumpri-las em desacordo 

com o estabelecido neste pacto, até o máximo de 30 (trinta) dias; 

c) 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). 

d) impedimento de licitar e de contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, conforme fixação da autoridade, em função da natureza e da gravidade da 

falta cometida. 

 

25.2 Conforme determina o art. 28 do Decreto nº. 5.450/2005, aquele que, convocado 

dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de 
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preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 

falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de 

licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

 

25.3 - Estará sujeita à multa a licitante vencedora que deixar de cumprir nos prazos e 

condições estipulados, a obrigação assumida, salvo motivo de força maior ou outro 

devidamente justificado e aceito pela Administração. 

 

25.4 - O valor correspondente à multa poderá ser abatido dos pagamentos que a licitante 

vencedora tenha a receber da Administração. 

 

25.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

26. ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO 

 

26.1 Os Indicadores que regerão os critérios para avaliação do ANS terão como base os 

graus relacionados na Tabela 1 – Graus para avaliação do ANS, a qual servirá como 

referência para a área administrativa. 

 

Tabela 1 – Graus para avaliação do ANS 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

01 Advertência escrita. 

02 Glosa de 10% sobre o valor a ser pago no mês da ocorrência a título de Taxa 

de Administração. 

03 Glosa de 20% sobre o valor a ser pago no mês da ocorrência a título de taxa 

de administração 

04 Glosa de 50% sobre o valor a ser pago no mês da ocorrência a título de taxa 

de administração 

 

26.2. As glosas nos pagamentos, a que se sujeita a CONTRATADA, terão como 

referência a Tabela 

 

2 – Referência para glosa de Ordem de Serviço – OS. 
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DESCRIÇÃO REFERÊNCIA GRAU 

Descumprir os prazos estipulados desde que não 

justificado e aceito pela administração. 

Por ocorrência 03 

Utilizar peças, acessórios ou componentes em 

desacordo com as especificações. 

Por ocorrência 03 

Não apresentar as peças, acessórios ao Fiscal do 

Contrato após sua substituição. 

Por ocorrência 02 

Não atender às solicitações da CONTRATANTE 

quanto à prestação dos serviços demandados. 

Por ocorrência 02 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, que sejam justificados e 

aceitos pela CONTRATANTE, os serviços 

solicitados. 

Por ocorrência 02 

Não apresentar relatórios ou documentação 

exigida da empresa ou dos profissionais prevista 

no edital 

Por ocorrência 02 

Deixar de prestar quaisquer informações 

solicitadas no prazo estipulado. 

Por ocorrência 01 

Deixar de substituir peças e acessórios com 

defeito ou refazer serviços que não sejam aceitos 

pela CONTRATANTE. 

Por ocorrência 04 

 

26.3. A CONTRATANTE poderá, a seu critério, aplicar a glosa mensal, bimestral ou 

semestralmente com o objetivo de adequar a execução do contrato. 

26.4. Considera-se reincidência o segundo descumprimento realizado no período de um 

ano da execução contratual. 

 

 

Santana do Livramento, xx de  xxxxxx de 2017. 
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ANEXO II  

PLANILHA DE PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2017 

PROCESSO N.º 23495.001247/2017-81 

PLANILHA DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

G
R

U
P

O
 0

1
 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QTD % 

Valor Mensal 

 

Valor Total 

01 

Serviços de mão de obra em 

veículos leves, conforme 

descrição no Objeto 3 deste 

Termo de Referência, 

considerando o percentual de 

desconto (%) para cada unidade. 

Mês 36    

02 

Serviços de mão de obra em 

veículos pesados, conforme 

descrição no Objeto 3 deste 

Termo de Referência, 

considerando o percentual de 

desconto (%) para cada unidade. 

Mês 36    

03 

Fornecimento de peças e 

acessórios para veículos leves e 

pesados conforme descrição no 

Objeto 3  deste Termo de 

Referência, considerando o 

percentual de desconto (%) para 

cada unidade. 

Mês 36    
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04 

Fornecimento de óleos 

lubrificantes destinados aos 

sistemas hidráulicos, 

hidramáticos, de caixa de 

transmissão de força, graxas 

gratificadas para altas e baixas 

temperaturas, aditivos, álcool 

hidratado, fluído para 

amortecedor, fluído para 

transmissão hidráulica, graxas, 

óleo para cárter, óleo para freio 

hidráulico, similares. Os óleos e 

demais componentes citados 

deverão corresponder conforme 

manual a cada veículo (leve e 

pesado) da frota. Os lances 

deverão considerar o percentual 

de desconto (%) para cada 

unidade. 

Mês 36    

05 

Serviço de guincho de veículos 

leves e pesados, sob demanda, 

com atendimento 24 horas por 

dia, 7 dias da semana, com 

caminhão equipado com guincho 

e/ou plataforma. Considerando o 

percentual de desconto (%) para o 

Valor do Quilômetro Rodado, para 

veículos leves e pesados. 

Mês 36    

06 

Fornecimento de gasolina 

comum para veículos leves e 

pesados conforme descrição no 

Objeto 3  deste Termo de 

Referência, considerando o 

percentual de desconto (%) por 

litro. 

Mês 36    

07 

Fornecimento de óleo diesel tipo 

S-10 para veículos leves e pesados 

conforme descrição no Objeto 3  

deste Termo de Referência, 

considerando o percentual de 

desconto (%) por Litro. 

Mês 36    
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08 

Fornecimento de óleo diesel para 

veículos leves e pesados conforme 

descrição no Objeto 3  deste 

Termo de Referência, 

considerando o percentual de 

desconto (%) por Litro. 

Mês 36    

09 

Taxa de Administração % 

(serviço) - Taxa/ valor mensal 

cobrado. 

Mês 36    

Valores Totais   

 

Prazo da validade da proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

abertura da proposta de Preços. após o recebimento da nota de empenho pelo 

fornecedor. 

 

Local de início do Serviço: O inicio da prestação do serviço de gerenciamento de frota 

de veículos, será em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da emissão da Ordem de 

Serviços. 

Declaração: nos preços cotados estão incluídas todas as despesas tais como frete (CIF), 

impostos, taxas, seguros, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes 

sobre o objeto do Pregão. 

 

Licitante: Razão Social, CNPJ, endereço completo, número do telefone, fax e e-mail, 

bem como, número da conta corrente, nome do banco e agência onde deseja receber 

seus créditos. 

 

 

_____________, ___ de __________ de 2017. 

 

_______________________________ 

(Nome do declarante) 

 

__________________________________ 

(N.º da CI do declarante) 

 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

E-MAIL DE CONTATO: 
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ANEXO III 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2017 

PROCESSO Nº 23495.001247/2017-81 

 

O presente Pregão tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de 

empresa do ramo para prestação de serviços terceirizados de caráter continuado de 

gerenciamento e administração de Frota - com abastecimento de combustível, 

manutenção automotiva em geral (preventiva, corretiva e serviço de guincho). 

  O método de gerenciamento de frota deve utilizar sistema informatizado via internet e 

tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimentos 

credenciadas. 

  Deverão ser atendidas as características de cada veículo, com o fornecimento de peças, 

componentes, acessórios de reposição originais e genuínos, entre outros materiais 

(pneus, óleo de motor, lubrificantes em geral, etc), compreendendo ainda serviços 

mecânicos de toda ordem, como transporte em suspenso por guincho, socorro mecânico, 

serviços de aferições de instrumentos dos veículos, borracharia, elétricos, lanternagem, 

pintura, lavagem, estofagem, alinhamento, balanceamento, a serem realizados em rede 

de oficinas e centro automotivos credenciados para atender à frota (veículos leves e 

pesados), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense – 

Câmpus Santana do Livramento e demais Câmpus Participantes, conforme as condições 

estabelecidas neste termo de Referência e seus anexos. 

  

CLAÚSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS  

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da data 

da homologação do Pregão.  

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o Instituto Federal Sul-rio-

grandense não será obrigado a firmar as contratações que deles poderão advir, 

facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 

assegurado ao beneficiário do Registro preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

  

CLAÚSULA III – DA UTILIZAÇÂO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão 

gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem e, respeitadas no que 

couber, as condições e regras estabelecidas na Lei 8.666/93, e no Decreto 7.892/13, 

relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços. 

 

CLAÚSULA IV – DOS PREÇOS  
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O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o 

especificado na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 

07/2017.  

Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 

cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 07/2017, que a precedeu e 

íntegra o presente instrumento de compromisso.  

Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago é o constante da proposta 

apresentada pela empresa, no Pregão nº 07/2017, pela empresa detentora da presente 

Ata, a qual também a íntegra.  

G
R

U
P

O
 0

1
 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID QTD % 

Valor Mensal 

 

Valor Total 

01 

Serviços de mão de obra em veículos 

leves, conforme descrição no Objeto 

3 deste Termo de Referência, 

considerando o percentual de 

desconto (%) para cada unidade. 

Mês 36    

02 

Serviços de mão de obra em veículos 

pesados, conforme descrição no 

Objeto 3 deste Termo de Referência, 

considerando o percentual de 

desconto (%) para cada unidade. 

Mês 36    

03 

Fornecimento de peças e acessórios 

para veículos leves e pesados 

conforme descrição no Objeto 3  

deste Termo de Referência, 

considerando o percentual de 

desconto (%) para cada unidade. 

Mês 36    
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04 

Fornecimento de óleos lubrificantes 

destinados aos sistemas hidráulicos, 

hidramáticos, de caixa de 

transmissão de força, graxas 

gratificadas para altas e baixas 

temperaturas, aditivos, álcool 

hidratado, fluído para amortecedor, 

fluído para transmissão hidráulica, 

graxas, óleo para cárter, óleo para 

freio hidráulico, similares. Os óleos e 

demais componentes citados deverão 

corresponder conforme manual a 

cada veículo (leve e pesado) da frota. 

Os lances deverão considerar o 

percentual de desconto (%) para cada 

unidade. 

Mês 36    

05 

Serviço de guincho de veículos leves 

e pesados, sob demanda, com 

atendimento 24 horas por dia, 7 dias 

da semana, com caminhão equipado 

com guincho e/ou plataforma. 

Considerando o percentual de 

desconto (%) para o Valor do 

Quilômetro Rodado, para veículos 

leves e pesados. 

Mês 36    

06 

Fornecimento de gasolina comum 

para veículos leves e pesados 

conforme descrição no Objeto 3  

deste Termo de Referência, 

considerando o percentual de 

desconto (%) por litro. 

Mês 36    

07 

Fornecimento de óleo diesel tipo S-

10 para veículos leves e pesados 

conforme descrição no Objeto 3  

deste Termo de Referência, 

considerando o percentual de 

desconto (%) por Litro. 

Mês 36    

08 

Fornecimento de óleo diesel para 

veículos leves e pesados conforme 

descrição no Objeto 3  deste Termo 

de Referência, considerando o 

percentual de desconto (%) por Litro. 

Mês 36    

09 
Taxa de Administração % (serviço) - 

Taxa/ valor mensal cobrado. 
Mês 36    

Valores Totais   

CLÁUSULA V – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA  

O inicio da prestação do serviço de gerenciamento de frota de veículos, será em até 05 
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(cinco) dias úteis, a contar da emissão da Ordem de Serviços. 

CLAÚSULA VI – DO PAGAMENTO  

Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA pela execução dos serviços prestados, 

nos termos e prazos contratualmente previstos, após terem sido devidamente atestados 

pelo Fiscal do Contrato, de acordo com a norma de contratação. 

 

CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES  
Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta Ata de Registro de 

Preços, erros ou atraso na entrega dos serviços e ainda, quaisquer outras irregularidades, 

a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária as sanções 

previstas no Item 24 do Edital. 

CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  

A taxa de administração será fixa e não estará sujeita a alteração durante toda a vigência 

do Contrato, incluindo suas possíveis prorrogações. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o edital 

do Pregão Eletrônico nº 07/2017 e as propostas de preço das licitantes classificadas. 

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, Subseção 

Judiciária de Pelotas/RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preços, ou 

relativa ao processo administrativo que lhe deu origem. 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 

7.892/2013, e demais normas aplicáveis.  

De acordo:  

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço completo: 

Número do telefone, fax: 

e-mail: 

_______________________________ 

(Nome do declarante) 

_________________________________ 

(N.º da CI do declarante) 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO N.º 07/2017 

 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS DE CARÁTER 

CONTINUADO DE 

GERENCIAMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO DE FROTA - COM 

ABASTECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO 

AUTOMOTIVA EM GERAL 

(PREVENTIVA, CORRETIVA E 

SERVIÇO DE GUINCHO). 

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-

RIO-GRANDENSE, CNPJ/MF n.º 10.729.992/0010-37, sediado na xxxxxx, nº xxx, 

Centro, Santana do Livramento/RS, CEP xxxxx-xx, doravante denominado apenas 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor, Senhor ..., RG n.º ..., CPF 

n.º ..., e a empresa ..., CNPJ/MF n.º ..., estabelecida na Rua ..., em ..., CEP ..., neste ato 

representada pelo(a) Senhor(a) ..., RG n.º ..., CPF n.º ..., residente e domiciliado(a) na 

Rua ..., em ..., CEP ..., doravante denominada apenas CONTRATADA, celebram o 

presente Contrato, de acordo com o disposto na Lei n.º 8.666/93, e suas alterações e 

legislação correlata, e com o Edital e seus Anexos, sujeitando-se às normas do 

supramencionado diploma legal, e ficando as partes vinculadas ao Processo n.º 

23495.000399.2017-66, Pregão Eletrônico n.º 04/2017, do tipo menor preço, que gerou 

o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto o registro de 

preços para contratação de empresa do ramo para prestação de serviços terceirizados de 

caráter continuado de gerenciamento e administração de Frota - com abastecimento de 

combustível, manutenção automotiva em geral (preventiva, corretiva e serviço de 

guincho). 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O método de gerenciamento de frota deve utilizar 

sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão 

magnético nas redes de estabelecimentos credenciadas. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Deverão ser atendidas as características de cada 

veículo, com o fornecimento de peças, componentes, acessórios de reposição originais e 

genuínos, entre outros materiais (pneus, óleo de motor, lubrificantes em geral, etc), 

compreendendo ainda serviços mecânicos de toda ordem, como transporte em suspenso 

por guincho, socorro mecânico, serviços de aferições de instrumentos dos veículos, 

borracharia, elétricos, lanternagem, pintura, lavagem, estofagem, alinhamento, 
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balanceamento, a serem realizados em rede de oficinas e centro automotivos 

credenciados para atender à frota (veículos leves e pesados), do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense – Câmpus Santana do Livramento, 

conforme as condições estabelecidas no Termo de Referência. 

SUBCLÁUSULA QUARTA – Além dos veículos mencionados acima, a 

CONTRATADA se obriga a prestar os mesmos serviços constantes neste Termo de 

Referência em quaisquer outros veículos que o Câmpus Santana do Livramento venha a 

adquirir durante a vigência do Contrato. 

SUBCLÁUSULA QUINTA – A discriminação da frota do CONTRATANTE poderá 

sofrer acréscimo ou diminuição, acarretando alteração no consumo dos produtos ou 

serviços, não podendo todavia, onerar a taxa de administração.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A vigência deste instrumento é de 12 (doze) meses a 

partir da data de sua Publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, 

através de Termo Aditivo, por igual período, até o prazo máximo de 60 (sessenta) 

meses, observado o interesse público e a critério do CONTRATANTE, na forma do art. 

57, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93 e do art. IN 05, de 26 de Maio de 2017 MPOG e suas 

alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O valor estimado do presente Contrato é 

de ................... 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - As despesas decorrentes da execução do presente 

Contrato, no valor estimativo de R$ ... (...), no presente exercício, correm à conta do 

Programa de Trabalho 12.363.2080.20RL.0043, Elemento de Despesa 3390.37, Fonte 

112, em razão do que foi emitida inicialmente a Nota de Empenho n.º 2017NE ..., 

de .../.../2017. Nos Termos Aditivos ou Apostilamentos serão indicados os créditos e 

empenhos para a sua cobertura. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ... 

(...), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das 

modalidades previstas no Art. 56, § 1o, da Lei 8.666/93 com validade de 3 (três) meses 

além da vigência do contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A garantia contratual deverá ser apresentada no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do Contrato, devendo ser 

renovada a cada prorrogação, com cobertura de 90 (noventa) dias além da vigência do 

Contrato. 
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 

assegurará o pagamento de: 

Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa 

ou dolo durante a execução do contrato; 

Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; 

e 

Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 

não adimplidas pela contratada. 

SUBCLÁUSULA QUARTA – A modalidade seguro-garantia somente será aceita se 

contemplar todos os eventos indicados nos itens da Subcláusula Terceira. 

SUBCLÁUSULA QUINTA – A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa 

Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor do 

contratante. 

SUBCLÁUSULA SEXTA – 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). 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA – 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 nº 

8.666/93. 

SUBCLÁUSULA OITAVA – A garantia será considerada extinta 3 (três) meses após o 

término da vigência contratual, com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização 

para o levantamento das importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada com a declaração da Administração de que a contratada cumpriu todas as 

cláusulas do contrato, podendo o prazo ser estendido em caso de ocorrência de sinistro. 

SUBCLÁUSULA NONA – A garantia somente será liberada ante a comprovação de 

que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, 

e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento 

da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas 

trabalhistas diretamente pela Administração, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso 

IV, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 06/2013. 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA – O CONTRATANTE fica autorizado a utilizar a garantia 

para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de ações ou omissões da 

CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA se obriga a repor, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pelo 

CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A garantia prestada será retida 
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definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por 

culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Se o valor da garantia for utilizado em 

pagamento de qualquer obrigação, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição 

no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data em que for notificada 

pelo Instituto Federal Sul-rio-grandense. 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Se a garantia a ser apresentada for em títulos 

da dívida pública, deverá ser emitida 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. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PAGAMENTOS 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATADA disponibilizará ao Instituto 

Federal Sul-rio-grandense acesso ao sistema de controle de frota, para a emissão de 

relatórios que contenham, no mínimo, as seguintes informações: extrato 

analítico/sintético contendo todos os abastecimentos e serviços de manutenção 

efetuados, discriminados individualmente por veículo, apresentando data, hora e local 

de prestação do serviço, quilometragem atual, quantidade de litros de cada 

abastecimento e autonomia média por litro. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura 

referente à prestação de serviços, a qual apresentará o valor consolidado dos gastos 

realizados pela frota do CONTRATANTE, no período, na rede de estabelecimentos 

credenciados, e a respectiva taxa de administração ajustada no Contrato. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura 

específica referente ao custo dos cartões eletrônicos ou outro instrumento magnético 

(chip, controle, entre outros). 

 

SUBCLÁUSULA QUARTA – Os pagamentos a serem feitos pelo CONTRATANTE, 

durante a vigência do Contrato, corresponderão ao valor dos serviços efetivamente 

prestados, com material e mão-de-obra incluídos, devidamente discriminados nas 

respectivas Notas Fiscais/Faturas apresentadas pela CONTRATADA. 

 

SUBCLÁUSULA QUINTA – Os pagamentos à CONTRATADA serão efetuados, em 

até 30 (trinta) dias, após o ateste dado pelo fiscal de contratos da CONTRATANTE na 

respectiva Nota Fiscal/Fatura, referentes a eventuais serviços prestados.  

 

SUBCLÁUSULA SEXTA – Não serão aceitos quaisquer reajustamentos, 

realinhamentos, revisões dos preços e percentuais contratados, inclusive visando o 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, exceto nos casos expressamente 

admitidos na Lei n.º 8.666/93, ou qualquer outra norma pertinente e aplicável que vier a 

ser aditada pelo Governo Federal. 
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SUBCLÁUSULA SÉTIMA – Incumbirá à CONTRATADA a obrigação de apresentar, 

juntamente com as Notas Fiscais/Faturas, o cálculo minucioso e demonstração analítica 

das mesmas, submetendo-os à aprovação do Instituto Federal Sul-rio-grandense. 

 

SUBCLÁUSULA OITAVA – O CONTRATANTE poderá, na Nota Fiscal/Fatura 

respectiva, efetuar desconto proporcional à inexecução parcial dos serviços, na forma 

prescrita pelo presente Contrato, independentemente das outras penalidades aplicáveis. 

 

SUBCLÁUSULA NONA – A CONTRATADA obriga-se a manter as condições de 

habilitação apresentadas na licitação, durante a vigência do contrato. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA – Após o devido processamento, os pagamentos serão 

creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela 

indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de 

barras. 

 

c) Os pagamentos, mediante emissão de qualquer modalidade de ordem 

bancária, serão realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma 

a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se 

refere às retenções tributárias. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Dos pagamentos a serem feitos, poderão 

ser deduzidos e/ou compensados pelo Instituto Federal Sul-rio-grandense: 

i) impostos, contribuições, tributos em geral e demais valores referentes à retenção 

obrigatória; 

j) valores referentes a multas e quaisquer outras penalidades pecuniárias cuja 

aplicação tenha transitado em julgado na esfera administrativa, desde que não 

haja suspensão determinada em juízo; 

k) valores referentes a indenizações ou despesas de qualquer natureza impostas ao 

Instituto Federal Sul-rio-grandense por autoridade competente, em decorrência 

de descumprimento, pela CONTRATADA, de leis, regulamentos aplicáveis, 

sentenças judiciais, decisões administrativas etc.; 

l) pagamentos anteriores indevidamente feitos pelo Instituto Federal Sul-rio-

grandense à CONTRATADA. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O Instituto Federal Sul-rio-grandense 

poderá sustar o pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura, no todo ou em parte, nos 

seguintes casos: 

e) serviços executados fora dos padrões éticos e de qualidade atribuíveis à espécie, 

conforme as especificações técnicas exigidas; 

f) existência de qualquer débito pendente com este órgão. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O Instituto Federal Sul-rio-grandense 
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poderá sustar o pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura, no todo ou em parte, nos 

seguintes casos: 

a) serviços executados fora dos padrões éticos e de qualidade atribuíveis à espécie, 

conforme as especificações técnicas exigidas; 

b) existência de qualquer débito pendente com este órgão. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – No momento do pagamento verificar-se-á 

por meio do SICAF e de outros meios se a licitante vencedora mantém as condições de 

habilitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

A taxa de administração será fixa e não estará sujeita a alteração durante toda a vigência 

do Contrato, incluindo suas possíveis prorrogações. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - MÉTODO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Fornecimento de cartões magnéticos para o 

processamento dos dados personalizados para cada veículo da frota do 

CONTRATANTE e para aqueles que posteriormente vierem a ser incorporados à sua 

frota, sem nenhum custo, contendo os seguintes dados: 

c) identificação do veículo: marca, modelo e placa; 

d) identificação do órgão: constar a expressão Instituto Federal Sul-rio-grandense. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Fornecimento de, no mínimo, 01 (um) cartão não 

vinculado a um veículo específico, mas vinculado ao CONTRATANTE, para o 

abastecimento de outros veículos. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – No caso de extravio de cartões, a CONTRATADA, 

será comunicada pelo gestor/fiscal operacional do CONTRATANTE e os cartões serão 

repostos sem ônus para o CONTRATANTE, não podendo exceder o limite de 10% (dez 

por cento) do quantitativo de cartões. Caso ultrapasse esse limite, os cartões serão 

repostos com ônus para o CONTRATANTE, o qual pagará à CONTRATADA o valor 

unitário de R$ 5,00 (cinco reais). 

 

SUBCLÁUSULA QUARTA – Os cartões magnéticos a serem fornecidos servirão 

exclusivamente para a realização de manutenção dos veículos sendo de responsabilidade 

da CONTRATADA a programação dessa finalidade. 

 

SUBCLÁUSULA QUINTA – Os condutores dos veículos da frota, responsáveis pela 

manutenção, terão sua identificação validada através de senha para a execução de 

qualquer operação na rede de postos credenciados. 
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SUBCLÁUSULA SEXTA – O serviço de gerenciamento, através de sistema para 

captura eletrônica de dados, deve possuir rede de credenciados cobrindo todo o 

Território Nacional. 

 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA – O serviço de gerenciamento, através de sistema para 

captura eletrônica de dados deve emitir relatórios gerenciais conforme a periodicidade e 

o fim estabelecidos pelo CONTRATANTE, tais como: 

d) Relatório de Histórico: deverá fornecer mensalmente informações sobre a 

utilização dos serviços e preços praticados em cada utilização; 

e) Relatório de Uso: deverá fornecer informações semanais sobre o uso dos cartões, 

discriminando o local credenciado onde foi realizado o abastecimento, 

localidade, horário, identificação do serviço, número de unidades, valor, placa 

do veículo e o condutor (que executou o serviço através de senha); 

f) Relatório Financeiro: deverá fornecer extrato mensal, identificando o consumo 

de cada veículo. 

 

SUBCLÁUSULA OITAVA – A CONTRATADA disponibilizará ao CONTRATANTE 

base de dados descentralizada e automática para recuperação e processamento de 

informações relativas às operações realizadas por cada um dos veículos, de maneira a se 

proceder continuamente o gerenciamento e controle da frota. 

 

SUBCLÁUSULA NONA – A CONTRATADA deverá capacitar e treinar os 

funcionários indicados pelo CONTRATANTE no que se refere à operação do sistema de 

gerenciamento, controle e aquisição de abastecimento, de maneira a se obter maior 

eficiência e eficácia na utilização do sistema. 

 

 

CLÁUSULA NONA - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

G
R

U
P

O
 0

1
 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
Valor Total 

Estimado 

01 

Serviços de mão de obra em veículos leves, 

conforme descrição no Objeto 3 deste Termo de 

Referência, considerando o percentual de desconto 

(%) para cada unidade. 

 

R$ ... 

02 

Serviços de mão de obra em veículos pesados, 

conforme descrição no Objeto 3 deste Termo de 

Referência, considerando o percentual de desconto 

(%) para cada unidade. 

 

R$ ... 
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03 

Fornecimento de peças e acessórios para veículos 

leves e pesados conforme descrição no Objeto 3  

deste Termo de Referência, considerando o 

percentual de desconto (%) para cada unidade. 

 

R$ ... 

 

04 

Fornecimento de óleos lubrificantes destinados aos 

sistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de 

transmissão de força, graxas gratificadas para altas e 

baixas temperaturas, aditivos, álcool hidratado, fluído 

para amortecedor, fluído para transmissão hidráulica, 

graxas, óleo para cárter, óleo para freio hidráulico, 

similares. Os óleos e demais componentes citados 

deverão corresponder conforme manual a cada 

veículo (leve e pesado) da frota. Os lances deverão 

considerar o percentual de desconto (%) para cada 

unidade. 

 

 

R$ ... 

05 

Serviço de guincho de veículos leves e pesados, sob 

demanda, com atendimento 24 horas por dia, 7 dias 

da semana, com caminhão equipado com guincho 

e/ou plataforma. Considerando o percentual de 

desconto (%) para o Valor do Quilômetro Rodado, 

para veículos leves e pesados. 

 

R$... 

06 

Fornecimento de gasolina comum para veículos 

leves e pesados conforme descrição no Objeto 3  

deste Termo de Referência, considerando o 

percentual de desconto (%) por litro. 

 

R$ ... 

07 

Fornecimento de óleo diesel tipo S-10 para veículos 

leves e pesados conforme descrição no Objeto 3  

deste Termo de Referência, considerando o 

percentual de desconto (%) por Litro. 

 

R$ ... 

08 

Fornecimento de óleo diesel para veículos leves e 

pesados conforme descrição no Objeto 3  deste 

Termo de Referência, considerando o percentual de 

desconto (%) por Litro. 

 

R$ ... 

09 
Taxa de Administração (serviço) - Taxa/ valor mensal 

cobrado. R$ ... 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIA DOS SERVIÇOS 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATADA se compromete a oferecer os 

seguintes prazos mínimos de garantia: 

10.1.1 Serviços em motor, caixa de velocidade e diferencial: 06 (seis) meses ou 

10.000 (dez mil) quilômetros, o que ocorrer primeiro; para os demais serviços 03 (três) 
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meses ou 5.000 (cinco mil) quilômetros, o que ocorrer primeiro. 

10.1.2 Peças: garantia do fabricante. 

10.1.3 A garantia das peças e serviços deverá ser cumprida, mesmo após o 

término ou rescisão do Contrato, abrangendo todo o limite da garantia ofertada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REDE CREDENCIADA 

No ato de assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar a rede de 

credenciados no País, especialmente nas cidades do Estado do Rio Grande do Sul, 

identificando a razão social, n.º do CNPJ, nome fantasia, endereço e telefone de cada 

local equipado para aceitar transações com o cartão dos veículos e dos usuários do 

sistema: 

 

SUBCLÁUSULA ÚNICA – A CONTRATADA deverá planejar, em conjunto com o 

CONTRATANTE, a inclusão de novos estabelecimentos à sua rede de postos de 

abastecimento, visando reduzir eventuais deficiências quanto à capilaridade da rede 

existente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A taxa de administração oferecida pela 

CONTRATADA ao CONTRATANTE é de -...% (........). 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O percentual da taxa de administração será aplicado 

sobre o somatório dos gastos realizados pela frota do CONTRATANTE no período, na 

rede de estabelecimento credenciados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO DE 

FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO  

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade 

da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente designado, 

na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 

1997.  

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O IFSul, exercerá através do (s) fiscal (ais), o 

acompanhamento e fiscalização permanente sobre os serviços prestados, atentando 

principalmente para as normas e procedimentos de qualidade do produto objeto desta 

contratação, apontando todas as irregularidades verificadas sem prejuízo da obrigação 

da CONTRATADA de gerenciar, através de seu preposto, para que tais princípios sejam 

respeitados com presteza e eficiência.  

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O (s) fiscal (ais) do Contrato suspenderá (ão) a 

execução dos serviços considerados inadequados, que por má qualidade ou outra 

irregularidade venham a comprometer as normas exigidas pela boa técnica, informando 

de imediato à CONTRATADA para que providencie a imediata correção.  
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SUBCLÁUSULA QUARTA - Ao IFSul se reserva o direito de adquirir peças e 

acessórios avulsos para a realização de reparos nos veículos, caso não concorde com 

orçamento (s) apresentado (s) por estabelecimento (s) credenciado (s).  

 

SUBCLÁUSULA QUINTA - O representante da CONTRATANTE deverá ter a 

experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e 

do contrato.  

 

SUBCLÁUSULA SEXTA - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá 

ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência.  

 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA – O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve 

subdimensionamento do orçamento prévio, deverá comunicar a CONTRATADA para 

que esta promova a adequação do orçamento, respeitando os critérios contratuais.   

 

SUBCLÁUSULA OITAVA - Quando da apresentação do orçamento prévio, o fiscal 

deverá realizar os outros dois orçamentos para análise e comprovação do preço de 

mercado, devendo esses documentos ser arquivados (física ou digitalmente) para fins de 

comprovação.  

  

SUBCLÁUSULA NONA - Quando não for possível a apresentação dos 03 (três) 

orçamentos/cotações, para o serviço solicitado, o mesmo poderá ser executado, desde 

que haja prévia justificativa e autorização do Fiscal ou Gestor de frotas do IFSul. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - O representante da Administração anotará em registro 

próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, 

mês e ano, bem como o os veículos, adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando 

for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E 

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA prestará os serviços objeto desta 

licitação, em caráter contínuo, de acordo com as especificações e normas requeridas, 

utilizando recursos tecnológicos apropriados, devendo dispor, para tal, da infraestrutura 

e equipe técnica exigida. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA 

todo o investimento necessário à implantação do sistema, tais como: instalação, 

gravação e transmissão de dados, migração, backup, segurança, credenciamento da rede 

de empresas fornecedoras, manutenção do sistema e treinamento do pessoal e 

fornecimento de manuais de operação. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA deverá fornecer manual 
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explicativo para utilização dos sistemas de atendimento no ambiente web abrangendo 

todos os perfis e configurações de menus de acesso e consolidação de dados, na 

quantidade a ser definida pelo IFSul, conforme a necessidade. 

 

SUBCLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA deverá fornecer tantas senhas 

quantos forem solicitadas, além da previsão inicial, pelo IFSul, sem qualquer ônus 

adicional. 

 

SUBCLÁUSULA QUINTA - O estabelecimento credenciado deverá responder por 

quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE, por dolo ou culpa, 

bem como por aqueles que venham a ser causados por seus prepostos, em idênticas 

hipóteses.  

 

SUBCLÁUSULA SEXTA - O estabelecimento credenciado responsabiliza-se pela 

guarda e segurança dos veículos enviados para manutenção nas oficinas/concessionárias 

credenciadas, ressarcindo ao IFSUL quaisquer danos que venham a ocorrer a esse, para 

os quais não tenha concorrido a CONTRATANTE. 

 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA – A CONTRATADA deverá nomear e manter preposto 

para representá-la perante a CONTRATANTE e assisti-la em todas as questões relativas 

à execução do contrato. 

 

SUBCLÁUSULA OITAVA - A CONTRATADA se responsabilizará pela permanente 

manutenção da validade da documentação: Jurídica, Fiscal, Técnica e Econômico-

Financeira da empresa, assim como pela atualização de formação de seus profissionais. 

 

SUBCLÁUSULA NONA - A CONTRATADA deverá manter sob a sua exclusiva 

responsabilidade toda a supervisão e direção da execução completa e eficiente do 

contrato, inclusive de todos os elementos necessários à manutenção e o correto 

funcionamento dos sistemas empregados. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - A CONTRATADA deverá gerar, em base mensal, Nota 

Fiscal individualizada da seguinte forma:  

a) abastecimentos de combustíveis realizados;  

b) substituição de peças;  

c) serviços prestados; 

d) lubrificantes; 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Juntamente com a (s) Nota (s) Fiscal (ais), 

deverá ser encaminhada para a unidade gerenciadora, a consolidação financeira dos 

serviços efetuados com o demonstrativo de compras, acompanhadas do relatório das 

transações efetuadas pela rede credenciada, discriminando o valor de peças adquiridas, 

serviços prestados, descontos homologados e/ou taxa de administração se houverem, 

com consolidação financeira dos serviços executados, ao Gestor de frota/Fiscal do 

Contrato que a atestará e encaminhará ao setor competente no período de referência. 
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SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A CONTRATADA deverá entregar 

mensalmente a(s) nota(s) fiscal (ais), conforme descriminado no item 16.11 deste termo, 

além da consolidação financeira dos serviços executados, acompanhada da Certidão de 

Regularidade Fiscal do FGTS, a Certidão Negativa da Receita Federal e Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas devidamente válidas ao Fiscal do Contrato, que a 

atestará e encaminhará ao setor competente. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATADA deverá acatar todas as 

orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, no 

escopo do Contrato e Edital, prestando, por escrito, todos os esclarecimentos que forem 

solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se, ainda, a atender prontamente a todas 

as reclamações atinentes, a quaisquer aspectos da execução contratual. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A CONTRATADA, independentemente da 

atuação do Gestor de Frota/Fiscal do Contrato, não se eximirá de suas responsabilidades 

quanto à execução dos serviços, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento das 

obrigações constantes no Termo de Referência. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A CONTRATADA assumirá, como 

exclusivamente seus, os riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita execução das 

obrigações contratadas. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A CONTRATADA deverá recompor o valor da 

garantia contratual, no valor de 5% do valor total do contrato, sempre que a anterior 

vença ou tenha o seu valor reduzido em razão de aplicação de quaisquer penalidades, ou 

ainda sempre que ocorrer modificação no valor do contrato, durante a sua vigência. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A CONTRATADA arcará com todos os 

encargos sociais previstos na legislação vigente e com quaisquer ônus, despesas, 

obrigações trabalhistas previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como de 

alimentação, transporte, ou outro benefício de qualquer natureza dos seus profissionais, 

preservando o IFSUL de quaisquer demandas, reivindicações, queixas e representações 

de qualquer natureza, resultantes da execução do contrato. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - À CONTRATADA serão vedados, sob pena de 

rescisão e aplicação de qualquer outra penalidade cabível, a divulgação e o 

fornecimento de dados e informações referentes aos serviços objeto do contrato. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA NONA - A CONTRATADA não poderá se valer do 

contrato para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar 

os direitos de crédito a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer 

operações de desconto bancário, sem prévia autorização do IFSul. 

 

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA - A CONTRATADA responderá civil e 

administrativamente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por 

quaisquer danos causados à Administração Pública, ou a terceiros, em razão da 
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execução dos serviços. 

 

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Os estabelecimentos credenciados 

obrigam-se a reparar, corrigir, substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, 

serviços objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, 

resultantes de execução irregular, de emprego de equipamentos inadequados ou não 

correspondentes às especificações. 

 

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - A CONTRATADA deverá facilitar a ação 

de fiscalização do IFSUL, fornecendo informações ou promovendo acesso à 

documentação dos serviços em execução, e atendendo prontamente às observações e às 

exigências por ela apresentadas. 

 

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - A CONTRATADA obriga-se a atender 

com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, inclusive 

eventuais falhas em seu sistema, providenciando a sua imediata correção, sem ônus para 

a Administração.  

 

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA  QUARTA - A CONTRATADA se responsabiliza pelo 

fiel e pontual pagamento à rede credenciada pelos serviços prestados e fornecimento de 

peças e acessórios originais aos veículos do IFSul. 

 

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - São da exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA todas as despesas com:  

 

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Disponibilidade de todos os mecanismos 

necessários à execução dos serviços, nos termos descritos neste Termo de Referência; 

 

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Operação e controle dos sistemas web 

utilizados, o que inclui todos os recursos técnicos, materiais e humanos; 

 

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - Manutenção permanente de modo a não 

incorrer na descontinuidade dos serviços; 

 

SUBCLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Todas as despesas com custos diretos e 

indiretos requeridos para a execução dos serviços objeto do Contrato. 

 

SUBCLÁUSULA TRIGÉSIMA - A CONTRATADA deverá treinar e capacitar os 

servidores indicados pela CONTRATANTE a utilizar todos os recursos do sistema. 

 

SUBCLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA deverá 

disponibilizar senhas, bloqueio e desbloqueio, além dos demais serviços inerentes ao 

objeto do contrato. 

 

SUBCLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - Realizar a transferência de créditos, da 

conta base para os cartões magnéticos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
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quando solicitado via email e, imediatamente, quando solicitado via telefone; 

 

SUBCLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - Manter centro de atendimento em 

tempo integral, em todos os dias da semana, inclusive feriados, acessado gratuitamente 

por telefone; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Proporcionar todas as condições para que a 

CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do 

Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Exigir o cumprimento de todas as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de 

sua proposta; 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA pela 

execução dos serviços prestados, nos termos e prazos contratualmente previstos, após 

terem sido devidamente atestados pelo Fiscal do Contrato, de acordo com a norma de 

contratação. 

 

SUBCLÁUSULA QUARTA - Prestar à CONTRATADA todas as informações 

necessárias, quando solicitadas por escrito, em prazo de 05 (cinco) dias úteis, exceto em 

casos devidamente justificados.  

 

SUBCLÁUSULA QUINTA - Solicitar à CONTRATADA a emissão de senhas na 

quantidade suficiente para a perfeita utilização destes pelo usuário. 

 

SUBCLÁUSULA SEXTA - Gerenciar a prestação dos serviços à frota de veículos do 

IFSUL, com a utilização dos meios eletrônicos disponíveis no ambiente web da 

CONTRATADA, autorizando ou não a sua execução, e exercendo pleno controle sobre 

os preços praticados. 

 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA – Promover a entrega da senha, acompanhado do guia de 

utilização fornecido pela CONTRATADA, única e exclusivamente aos usuários 

autorizados, que obrigar-se-ão a mantê-los sob a sua guarda e responsabilidade, 

respondendo a unidade organizacional pelo recebimento e distribuição das senhas e por 

eventuais violações, ou acesso por pessoas não autorizadas enquanto não entregues aos 

destinatários usuários. 

 

SUBCLÁUSULA OITAVA - Exercer acompanhamento e fiscalização da eficaz e 

eficiente execução do contrato, cuidando de que a CONTRATADA dê fiel cumprimento 

aos termos ajustados. 

 

SUBCLÁUSULA NONA - Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, sob os 

aspectos quantitativos e qualitativos, por meio de servidor(es) especialmente 

designado(s), que anotará(ão) em registro próprio todas as falhas detectadas, 
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comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 

exijam medidas corretivas por parte daquela. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Fornecer a relação dos veículos da CONTRATANTE, 

autorizados para utilizar os serviços. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Solicitar a substituição de estabelecimentos 

de atendimentos credenciados cadastrados que forem considerados incompatíveis. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Notificar a CONTRATADA, por escrito, da 

ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para a 

sua correção. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Comunicar a CONTRATADA as 

alterações que venham a ocorrer na frota, tais como, inclusão, exclusão ou substituição 

de veículos da frota. 

 

SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Zelar para que durante toda a vigência do 

contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PROIBIÇÕES À CONTRATADA  

É vedado à CONTRATADA:  

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Caucionar, dar em penhora ou utilizar os objetos e 

bens necessários à prestação dos serviços objeto do presente Contrato, para qualquer 

operação financeira ou de garantia judicial ou extrajudicial, sem prévia autorização do 

Instituto Federal Sul-rio-grandense;  

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Opor, em qualquer circunstância, direito de retenção 

sobre os objetos e bens necessários à prestação dos serviços objeto deste instrumento 

contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste Contrato, ou de seus 

eventuais aditamentos, por extrato, no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste Contrato, erros ou 

atrasos na prestação dos serviços e ainda, quaisquer outras irregularidades, o 

CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções: 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Em caso de inexecução parcial ou total das condições 
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fixadas nesta licitação, erros ou atraso na prestação dos serviços e ainda, quaisquer 

outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a 

adjudicatária as seguintes sanções: 

e) advertência; 

f) multa de 1% (um por cento) sobre o valor da Nota Fiscal, por dia em que, sem 

justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, ou cumpri-las em desacordo 

com o estabelecido neste pacto, até o máximo de 30 (trinta) dias; 

g) 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). 

h) impedimento de licitar e de contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, conforme fixação da autoridade, em função da natureza e da gravidade da 

falta cometida. 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Conforme determina o art. 28 do Decreto nº. 

5.450/2005, aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida 

no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-

se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 

à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será 

descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Estará sujeita à multa a licitante vencedora que deixar 

de cumprir nos prazos e condições estipulados, a obrigação assumida, salvo motivo de 

força maior ou outro devidamente justificado e aceito pela Administração. 

 

SUBCLÁUSULA QUARTA - O valor correspondente à multa poderá ser abatido dos 

pagamentos que a licitante vencedora tenha a receber da Administração. 

 

SUBCLÁUSULA QUINTA - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 

SICAF. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das 

ocorrências prescritas no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, garantido o direito de ampla defesa. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA – Quanto à sua forma a rescisão poderá ser: 

a) por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos previstos nos incisos I 

a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93; 
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b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o 

CONTRATANTE; 

c) judicial, nos termos da legislação. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Da penalidade aplicada caberá recurso, representação e pedido de reconsideração no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a 

sanção, ficando sobrestada a mesma, até o julgamento do pleito. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O recurso, representação e pedido de reconsideração 

somente serão acolhidos nos termos do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e na forma exposta 

no respectivo processo ao qual este Contrato se encontra vinculado. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O recurso, a representação e o pedido de 

reconsideração para sua interposição obedecerão ao que estabelece o art. 109 da Lei n.º 

8.666/93 e deverão ser elaborados com a observância dos seguintes requisitos, no 

aspecto formal: 

a) ser impresso em duas vias, em língua portuguesa; 

b) estar assinado pelo representante legal da CONTRATADA; 

c) ser entregue e protocolado pelo CONTRATANTE no Instituto Federal Sul-rio-

grandense Câmpus Santana do Livramento, em horário de expediente externo, 

em dias de efetivo expediente; 

d) conter descrição clara e objetiva da inconformidade que motiva o recurso, bem 

como a fundamentação legal da sua sustentação; 

e) ser apresentado de forma articulada, contendo, basicamente, a narração do fato, 

a fundamentação do direito e o requerimento expresso da revisão da decisão que 

o recorrente pretende. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Os recursos, as representações e os pedidos de 

reconsideração referentes às aplicações de penalidades terão efeito suspensivo sobre 

essas, sendo que aqueles somente serão admitidos no prazo legal, sob pena de 

preclusão. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO SUBSIDIÁRIA  

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Nos casos em que houver omissão neste Contrato ou 

na Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente, serão aplicados o 

Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil Brasileiro e o Código de Processo 

Civil, desde que não contrariados os princípios constitucionais e os consagrados 

preceitos da Administração Pública.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
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Este Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos pelo art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 

sempre através de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente e com o respectivo 

extrato devidamente publicado no Diário Oficial da União. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões do efetivo de pessoal, até o limite de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente Contrato, conforme 

preconiza o art. 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - No caso de não atendimento por parte da 

CONTRATADA da solicitação feita pelo Instituto Federal Sul-rio-grandense, aquela se 

submeterá às penalidades previstas neste Contrato. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, Subseção 

Judiciária de Pelotas/RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual, ou 

relativa ao processo administrativo que lhe deu origem. 

E assim, por estarem de acordo, ajustado e contratado, após lido e achado conforme, as 

partes firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só 

efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas, e arquivado nos setores 

competentes do Instituto Federal Sul-rio-grandense, conforme dispõe o art. 60, da Lei 

n.º 8.666/93. 

 

 

Santana do Livramento, ... de ... de 2017. 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

CONTRATANTE CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

  

 

NOME: 

_____________________________________ 

 

NOME: 

_____________________________________ 

 

 

CPF: CPF: 
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_____________________________________ _____________________________________ 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISTORIA 

  

 

(NOME DA EMPRESA, CNPJ, ENDEREÇO, etc.), neste ato representada por 

(REPRESENTANTE DA EMPRESA), DECLARAMOS que OPTAMOS por não 

realizar a vistoria a local de execução do serviço, que ASSUMIMOS todo e qualquer 

risco por esta decisão e que NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente o serviço 

nos termos 

 do Edital, do Termo de Referência e dos demais anexos que compõem o 

processo na modalidade Pregão Eletrônico de n.º 04/2017, Processo Administrativo nº 

23495.000399.2017-66. 

 

 

___ (Local e Data) ___ 

 

 

____________________________ 

Empresa Licitante 

(responsável: nome, cargo e assinatura) 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS 
 

 

Declaramos que a empresa _______________________________________, inscrita no 

CNPJ (MF) nº ____________________, possui os seguintes contratos firmados com a 

iniciativa privada e administração pública: 

 

 

 

Nome do 

Órgão/Empresa 

Nº/Ano do 

Contrato 
Data de assinatura 

Valor total do 

contrato 

    

    

    

    

Valor total dos contratos  

 

 

 

 

Local e data 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do emissor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações:  

Além dos nomes dos órgãos/empresas, o licitante deverá informar também o endereço 

completo dos órgãos/empresas, com os quais tem contratos vigentes. 
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ANEXO VIII 

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 representado 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 
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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 

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.  
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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. 
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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 

_________________________________________________ 

PAULO SÉRGIO DOMINGUES 

Presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE 

_________________________________________________ 

REGINA BUTRUS 

Presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho - ANPT 

 

*Termo de Conciliação Judicial celebrado entre a União e o Ministério Público do 

Trabalho, nos autos do processo nº 1082/02, da 20ª Vara do Trabalho de 

Brasília/DF, homologado em 05 de junho de 2003. 
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E-mail - 0335888

Data de Envio: 
  08/01/2018 15:30:51

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE COMPRAS <compras@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    atendimento@dbtrans.com.br
    gabriel.tavares@nutricash.com.br
    fiscal@goodcard.com.br
    contato@linkbeneficios.com.br
    joaquim@primebusiness.com.br
    licitacoes@valecard.com.br
    acsc.licitacao@gmail.com
    licitacoes@brasilcard.com
    julio.miranda@neofacilidades.com.br
    contabil@tauruspetroleo.com.br
    ariana@flexfrota.com
    petrocard@dislubequador.com.br
    danilo.cavalcanti@dislubequador.com.br
    daniel.coelho@dislubequador.com.br
    ncsantana@nutricash.com.br
    celia.simoes@edenred.com
    marciag@ecofrotas.com.br
    ncsthiago@nutricash.com.br
    nutricash@nutricash.com.br
    licitacoes@ecofrotas.com.br
    vendasgoverno-br@edenred.com
    rodrigo.santos@edenred.com
    patricia.honda@edenred.com
    sirlene@fitcard.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Prestação de serviço. Gestão de abastecimento veículos. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para a prestação do
serviço de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32,
pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia
similar, para atender a frota de veículos deste Tribunal e aos grupos geradores, conforme demais
especificações constantes no termo de referência e Anexos I (Planilha de formação de preços) e II (
Relação de veículos).

Para tanto, solicitamos o envio da proposta informando a taxa de administração a ser cobrada. Na
impossibilidade de fornecer cotação, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Compras - TRE/AL

compras@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL 

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

E-mail SC 0335888         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 122



Telefones: 82 2122-7711/7712/7794

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0314691_TERMO_DE_REFERENCIA___Combustivel_2018.pdf
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Status da mensagem: Mensagem foi respondida

De: RIO VERDE - LICITAÇÕES <licitacoes@brasilcard.com> 

Para: "compras List Member" <compras@tre-al.jus.br>

Data: 08/01/2018 04:41 PM

Assunto: [compras] Solicitação. Cotação.  Prestação de serviço. Gestão de abastecimento veículos. TREAL

Boa Tarde!

Deixamos de enviar orçamento por não prestar serviço nesse Estado.

Att

Luiz Lázaro

De: "TRE-AL/SEÇÃO DE COMPRAS" <compras@tre-al.jus.br>
Enviadas: Segunda-feira, 8 de janeiro de 2018 16:30:52
Assunto: Solicitação. Cotação.  Prestação de serviço. Gestão de abastecimento veículos. TREAL

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para a prestação do serviço de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente
com o ARLA-32, pelo critério  da  menor  taxa  de  administração,  com a  utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia  similar,  para atender a  frota de veículos deste Tribunal e aos grupos
geradores, conforme demais especificações constantes no termo de referência e Anexos I (Planilha de formação de preços) e II ( Relação de veículos).

Para tanto, solicitamos o envio da proposta informando a taxa de administração a ser cobrada. Na impossibilidade de fornecer cotação, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Compras - TRE/AL

compras@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL      

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712/7794
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E-mail - 0336978

Data de Envio: 
  10/01/2018 15:04:38

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE COMPRAS <compras@tre-al.jus.br>

Para:
    licitacoes@edenred.com

Assunto: 
   Solicitação. Cotação. Prestação de serviço. Gestão de abastecimento veículos. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para a prestação do
serviço de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32,
pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia
similar, para atender a frota de veículos deste Tribunal e aos grupos geradores, conforme demais
especificações constantes no termo de referência e Anexos I (Planilha de formação de preços) e II (
Relação de veículos).

Para tanto, solicitamos o envio da proposta informando a taxa de administração a ser cobrada. Na
impossibilidade de fornecer cotação, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Compras - TRE/AL

compras@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712/7794

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0314691_TERMO_DE_REFERENCIA___Combustivel_2018.pdf
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E-mail - 0337001

Data de Envio: 
  10/01/2018 15:17:15

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE COMPRAS <compras@tre-al.jus.br>

Para:
    licitacao@neofacilidades.com.br

Assunto: 
   Solicitação. Cotação. Prestação de serviço. Gestão de abastecimento veículos. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para a prestação do
serviço de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32,
pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia
similar, para atender a frota de veículos deste Tribunal e aos grupos geradores, conforme demais
especificações constantes no termo de referência e Anexos I (Planilha de formação de preços) e II (
Relação de veículos).

Para tanto, solicitamos o envio da proposta informando a taxa de administração a ser cobrada. Na
impossibilidade de fornecer cotação, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Compras - TRE/AL

compras@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712/7794

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0314691_TERMO_DE_REFERENCIA___Combustivel_2018.pdf
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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 2018.
Sr. Secretário,
 
Tendo em vista a proximidade do vencimento do

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2013,  no próximo
dia 23/02/2018, solicitamos os bons préstimos dessa
Secretaria de Administração em requerer a máxima agilidade
ao procedimento de contratação de empresa especializada no
objeto em tela.

 
Respeitosamente,
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Sapev, em substituição

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção Substituto, em 10/01/2018, às 16:07, 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
0337029 e o código CRC 0BFADA81.

0010233-59.2017.6.02.8000 0337029v1
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E-mail - 0337094

Data de Envio: 
  10/01/2018 16:29:53

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE COMPRAS <compras@tre-al.jus.br>

Para:
    luis.cemin@tauruscard.com.br
    luciano.goncalves@tauruscard.com.br

Assunto: 
   Solicitação. Cotação. Prestação de serviço. Gestão de abastecimento veículos. TREAL

Mensagem: 
  Prezados Luis e Luciano,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada para a prestação do
serviço de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32,
pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia
similar, para atender a frota de veículos deste Tribunal e aos grupos geradores, conforme demais
especificações constantes no termo de referência e Anexos I (Planilha de formação de preços) e II (
Relação de veículos).

Para tanto, solicitamos o envio da proposta informando a taxa de administração a ser cobrada. Na
impossibilidade de fornecer cotação, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Compras - TRE/AL

compras@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712/7794

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0314691_TERMO_DE_REFERENCIA___Combustivel_2018.pdf
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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 2018.
À COMAP, na forma do encaminhamento veiculado

no Despacho SAPEV 0337029, no sentido de concluirmos a
instrução em condições de renovarmos a avença sem solução
de continuidade da contratação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/01/2018, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0337128 e o código CRC 63CC37AB.

0010233-59.2017.6.02.8000 0337128v1
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De: Bu Baldim <bubaldim2@gmail.com>

Para: "compras List Member" <compras@tre-al.jus.br>

Data: 11/01/2018 11:55 AM

Assunto: [compras] Orçamento

���������	
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 63 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SC

À SAD
Senhor Secretário,
 
1- Tratam os autos da contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o
fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo
critério da menor taxa de administração, com a utilização de cartões
eletrônicos ou tecnologia similar, para atender a frota de veículos e
grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal e demais
especificações constantes do termo de referência, com valor de
aquisição de combustíveis total (ordinário e pleitos) estimado em R$
198.235,56 (cento e noventa e oito mil duzentos e trinta e cinco reais
e cinquenta e seis centavos), 0314691.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Compras para formação do preço
médio da aquisição, 0318889.
 
3- O colega Agamenon iniciou a pesquisa de preços. Recebeu, neste
período, uma ata de registro de preços do Instituto Federal Sul Rio
Grandense/Livramento (Pregão Eletrônico Nº 07/2017) com taxa de
administração de 0,01%, 0322486.
 
4- Retomamos a pesquisa em 08/01/2018, após retorno do recesso,
quando me foi atribuído o procedimento.
 
5- Contatamos diversas empresas que prestam este serviço
(0335888). Diante da urgência relatada pela unidade requisitante, da
proximidade do vencimento do contrato em fevereiro/2018, despacho
GABSA 0337128, utilizamos, para a estimativa do preço para a
contratação, apenas dados da ferramenta Banco de Preços, onde
encontramos 9 (nove) contratações públicas realizadas nos últimos
180 (cento e oitenta) dias para esse serviço, com taxa de
administração de 0,00%, ou seja, isenção de cobrança, conforme
relatório de cotação, 0337338. Recebemos hoje uma cotação da
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empresa Convênios Card Administradora oferecendo uma taxa de
administração negativa de 3,75%, evento 0337351, a qual não foi
considerada por entendermos não tratar-se de um valor efetivamente
praticado no  mercado, vez que bem distante dos resultados
encontrados no Banco de Preços.
 
6- Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº 5.450/2005, estimando-se isenção na taxa de
administração. CATSER: 25372.
 
7- À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 11/01/2018, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 11/01/2018, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 11/01/2018, às 17:41, 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
0337352 e o código CRC 6E4D90C1.

0010233-59.2017.6.02.8000 0337352v41
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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 janeiro de 2018.
À SGO para destacar a reserva de crédito

necessária à contemplação da despesa estimada na
Informação de nº 63, da Seção de Compras (0337352), item 1,
de acordo com a distribuição orçamentária definida para
despesas ordinárias e de pleitos eleitorais, consoante registra
o TR de evento 0314691.

Em paralelo, à SLC, para elaborar, com a devida
priroridade, a minuta do edital do futuro certame, que deverá
ser realizado ainda neste mês de janeiro, tendo em vista a
informação veiculada no Despacho SAPEV 0337029.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/01/2018, às 20:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0337731 e o código CRC 46EF105C.

0010233-59.2017.6.02.8000 0337731v1
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JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001188  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0010233-59.2017.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Data: XX de XXXX de 2018 
Horário Abertura: XX horas 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 

Local: www.comprasnet.gov.br 
 
       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 
(menor taxa de administração), conforme descrito neste Edital e seus Anexos 
objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis, de forma indireta, sob 
o regime de empreitada por preço global, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Seção de Administração de Prédios e Veículos deste Tribunal. 
 
       O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, 
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. 
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123/2006, o 
Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 
8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.       O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de 
combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, 
com a utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de 
veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou 
requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, 
locados ou cedidos, para atender as necessidades ordinárias para o período de 12 
(doze) meses, e parte das necessidades do pleito eleitoral (2018). 
 
1.2     O valor base estimado a ser gasto com combustível no exercício 2018 é de R$ 
198.235,56 (cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e 
seis centavos), conforme detalhamento constante do subitem 11.9 do Anexo I, deste 
Edital. 
 
2- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
2.1  A prestação dos serviços deverá ser executada conforme item 3 do Termo de 
Referência - Anexo I deste edital. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

3.1.  Poderá participar deste pregão pessoa jurídica do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrada 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. 
 
3.2.  Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 
 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes que se enquadrem como 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma 
legal. 
 
3.4.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 

   3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 

3.4.5. 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). 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para 
fins de habilitação. 
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4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 

acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 
3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
proceder ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e hora marcadas para 
a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando então, 
automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas. 

 
5.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 
 

5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
5.3.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
5.4. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

5.4.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

 
5.5.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) descrição clara e detalhada dos serviços, de acordo com as especificações 
deste Edital; 

 
b) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
abertura deste Pregão; 
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c) a planilha de formação de preço de acordo com o Anexo I-A deste edital; 
 
d) o percentual correspondente a taxa de administração, sendo admitidas apenas 
duas casas após a vírgula; 
 

d.1) Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou 
negativas, podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da 
proposta. 

e) o valor global da proposta expresso em moeda nacional, sendo admitidas 
apenas duas casas após a vírgula, expresso em algarismos arábicos e por extenso, 
prevalecendo, na ocorrência de discrepância quanto ao valor, a informação 
prestada por extenso; 
 

e.1) O valor global da proposta, a ser utilizado inclusive para os lances, 
corresponde ao valor base da contratação de R$ 198.235,56 (cento e noventa 
e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) mais o 
percentual relativo à taxa de administração. 

 
f) a declaração expressa de que o preço ofertado compreende as despesas 
necessárias previstas no item 5.7. 

 
5.5.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 

 
5.5.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo 
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 
 

5.5.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para 
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na 
execução contratual. 

 
5.5.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na 
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.13. 
 
5.5.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca do material ofertado. 
 
5.5.5. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada de cada item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste Edital. 

 
5.6.  As declarações referidas no subitem 11.1. “c”, deverão ser enviadas, em 
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta 
pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, 
quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio 
das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
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5.7.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
5.8.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.10.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição 
ou encargo. 
 
5.11.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.12.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição 
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
5.13.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, 
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 I-A. 
 
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.  O Pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, 
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais 
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente 
Edital. 
 
6.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital 
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 

 
6.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 
 

6.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 

 

Minuta de edital (0338848)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 148



 

   
JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

7- DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
7.1.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor global da proposta que 
representa o somatório da taxa de administração (comissão que será fixa) com o 
volume de vendas, observando-se a fórmula constante no item 7.1.2, onde a 
variável será sempre a taxa de administração da proposta. 
 
7.1.2.   Para se calcular o valor total da proposta a fórmula aplicada será ((A/100) X 
B)+ B, onde “A” é a taxa de administração (valor variável em porcentagem) e “B” 
valor base de  R$ 198.235,56 (cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco 
reais e cinquenta e seis centavos), correspondente a estimativa de gasto de 
combustível, conforme item 1.2 deste edital. 
 
7.1.3.  Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de 
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição dos 
combustíveis. 
 

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 
as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
7.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.        Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.       No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação 
desta licitação. 
 

7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 

Minuta de edital (0338848)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 149



 

   
JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 

 
7.9.   O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a 
compra de combustíveis, com o valor da taxa de Administração, conforme modelo de 
planilha do Anexo I-A. 
 
8 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
8.1.       Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 
44 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 

8.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
8.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
8.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, 
após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a 
comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação. 

 
8.2. Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou 
grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, 
seja até 5% superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará 
mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance. 
 
8.3. Para efeito do disposto no item 8.1., ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal 
procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características, 
disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, 
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a 
fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do 
direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo 
lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as 
demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma 
condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não 
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existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a 
classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por 
cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do 
item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e 
convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final 
do desempate. 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, 
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e 
classificação final dos fornecedores participantes. 
 

8.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
8.5. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo 
será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de 
onde parou. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
9.1.      O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de 
menor preço global, caracterizado pela menor taxa de administração, decidindo sobre a 
aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor estimado pela Administração, ou seja, o preço de referência, disponível 
nos autos do Procedimento nº 0010233-59.2017.6.02.8000, que representa uma média 
das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores, que 
representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de modo algum, 
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
 
9.3.      Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer a menor taxa 
de administração sobre o volume de vendas estimado e tiver atendido a todas as 
exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 
  
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao edital. 
 

9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
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9.6   A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser confeccionada 
conforme o modelo contido no Anexo I-A e enviada quando for solicitado pelo pregoeiro.  
 
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
10.1     Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, 
também pelo sistema, 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 III. 
 
11 - DA HABILITAÇÃO 
 
11.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação de regularidade da licitante 
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação 
Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio 
de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda Estadual, por se tratar 
de prestação de serviços. 
 

a1.) As empresas deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição; 

a2.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com 
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do 
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo.  

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de 
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade 
com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.6. 
do edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 
habilitação da empresa; 
 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
 
 c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

 
11.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, 
o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da 
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria 
Geral da União, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparencia.gov.br). 
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11.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado 
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 

 
11.3.1.  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. 

 
11.4.     A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da 
LC 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015. 
 

11.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado prazo de cinco 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
 
11.4.3.      A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

 
11.4.4.     A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.4.1. 
e 10.4.3. 
 
11.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo 
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, ou revogar a licitação. 

 
11.5.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 11.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
11.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
11.8.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

Minuta de edital (0338848)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 153



 

   
JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 
12.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a 
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 
12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados 
à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site 
www.comprasnet.gov.br. 
 
13 - DOS RECURSOS 
 
13.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
13.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
13.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do 
recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, 
desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, 
exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua 
decisão à autoridade competente. 
 
13.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos 
que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
13.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 
14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente 
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 

Minuta de edital (0338848)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 154

mailto:slc@tre-al.jus.br
http://www.comprasnet.gov.br/


 

   
JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

14.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. A Taxa de Administração ofertada será fixa e irreajustável. 
 
16 - DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de 
pagamento, condições de execução em conformidade com este edital. 
 
16.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de Empenho 
respectiva, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de 
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
 
16.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
recusar-se a receber a Nota de Empenho ou 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. 
  
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. A licitante que 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 fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

 
17.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 

17.2.1. Poderá a administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para a interposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 
02 (dois) dias do inicio do cumprimento das obrigações contratuais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
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17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;  

 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão do atraso no inicio, ou no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 

em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas; 

 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
 

17.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.7.  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.  

 
17.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

 
17.9.  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. 

 
17.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

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

 
17.12.  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-
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lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
as disposições do Direito Privado. 

 
17.13.  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 mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal respectiva 
devidamente atestada pelo gestor do contrato. 
 

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

 a) Identificação do posto de abastecimento (Nome e endereço); 

 b) Identificação do veículo (marca, modelo e placa); 

 c) Tipo de combustível; 

 d) A data e hora da transação; 

 e) Quantidade de litros fornecida; 

 f) Valor da operação. 
 
18.3.  Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal 
fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
18.4.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
18.5.  O pagamento mensal será efetuado em parcela única. 
 
18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
 
18.8. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
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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 orçamentários a serem aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas em 2018, consignados nas ações de Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas e Pleitos Eleitorais. 
 
19.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
  
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

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

d.1) Dos veículos: marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível 
do veículo, conforme Anexo I-B; 
  
d.2)  Dos condutores: Nome, matrícula e unidade de lotação. 
 

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

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a)  Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital, do 
Termo de Referência e com os termos da proposta de preços; 
 
b) Designar um representante perante o TRE/AL para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 
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c) Manter uma rede de postos de abastecimento credenciados e equipados para 
aceitar transações com os cartões eletrônicos nos estados da região nordeste e 
especificamente nas seguintes cidades do estado de Alagoas: Arapiraca, Coruripe, 
Delmiro Gouveia, Maceió, Maribondo, Novo Lino, Olho D’água das Flores, Palmeira 
dos índios, Penedo, Porto Calvo, Porto Real do Colégio, Santana do Ipanema, São 
Miguel dos Campos, São Sebastião e União dos Palmares. 

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

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

d.1) Manter credenciado na cidade de Arapiraca, pelo menos, 02 (dois) 
postos de abastecimento; 

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

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

g) Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar operações 
mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos cartões 
eletrônicos ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das informações 
necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos. 

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

j) Disponibilizar a relação dos postos credenciados constando: Nome do 
estabelecimento, endereço e telefone. 

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

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

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

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

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

p) Cumprir as determinações do Gestor do contrato, a fim de que os serviços sejam 
regularmente prestados. 
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q) Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto 
deste edital. 

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

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

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

 
21.2. 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. 
 
21.3.  É expressamente proibida a veiculação de publicidade, vinculativa ou não, 
acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
21.4. É expressamente proibida, a partir da data de assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   
 
21.5. É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de postos 
pertencentes a uma única distribuidora. 
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o certame, 
ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte, dando 
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 
22.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
22.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
22.4.  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. 
 
22.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no TRE/AL. 
 
22.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
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jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
22.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
22.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
22.9.  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. 
 
22.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
22.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 24.10, no caso de ser retirado em 
Maceió/AL, 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 - Planilha de Formação de Preços;   
ANEXO I-B – Relação dos veículos pertencentes ao TRE/AL; 

    ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; e 
   ANEXO III – Minuta do contrato. 

 
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 2018. 
 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão 
de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-
32, pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização de cartões 
eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos 
geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para 
atender as necessidades ordinárias para o período de 12 (doze) meses, e parte das 
necessidades do pleito eleitoral (2018). 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 
2.2. A contratação de uma empresa para Gestão de Abastecimento de Veículos visa 
não apenas o fornecimento de combustíveis aos veículos da frota do TRE – AL em 
todo o Estado, mas permitir que os mesmos possam ser abastecidos na 
eventualidade da realização de viagens a outros Estados da Federação. Este 
contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema 
informatizado que possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota, 
permitindo o controle da mesma, orientando a tomada de decisões gerenciais 
acerca dos veículos, roteiros e condutores. Assegurará também um melhor controle 
orçamentário evitando o uso de recursos de suprimento de fundos quando da 
ocasião de viagens a lugares distantes do município sede. Cabe também ressaltar 
que a abertura de um certame licitatório pelo critério de menor taxa de 
administração é um fator de racionalização da aplicação dos recursos públicos. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.1. A empresa contratada deverá confeccionar um cartão eletrônico, ou emissão 
de outro dispositivo tecnológico para cada veículo do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, imprimindo em cada um deles a identificação da Contratante, a saber, TRE 
- AL, descrição sucinta do veículo e placa, de acordo com relação constante do 
ANEXO I-B. 

3.2. A cada cartão eletrônico ou dispositivo tecnológico será atribuído previamente 
um limite de crédito mensal, para uso exclusivo na compra de combustível e arla-
23 (para os veículos que utilizam o diesel s-10) para consumo do veículo, cujo valor 
será determinado pela Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV, de 
acordo com o uso de cada um dos veículos cadastrados. 
3.3. A empresa contratada deverá fornecer, ainda, 20 (vinte) cartões magnéticos ou 
outro dispositivo tecnológico habilitados para o abastecimento de quaisquer outros 
veículos que estejam a serviço do TRE - AL, ficando os cartões sob a guarda da 
Seção de Administração de Prédios e Veículos. 
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3.4. As cotas mensais de consumo de combustível de cada veículo serão definidas 
pelo TRE – AL, podendo a SAPEV solicitar cotas extras quando necessário. 

 
3.4.1 As cotas mensais deverão ser creditadas no primeiro dia útil após aquele da 
data da fatura mensal e as cotas extras deverão ser creditadas imediatamente após 
a sua solicitação. 

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

3.6. Somente poderão ser abastecidos os veículos que contiverem as 
características registradas nos respectivos dispositivos. 

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

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

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

3.10. O sistema deverá permitir a identificação dos condutores dos veículos. 

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

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

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

3.14. A empresa contratada deverá disponibilizar via Internet, em tempo real e 
mediante senhas de controle de acesso, os registros dos dados dos abastecimentos 
e relatórios com informações gerenciais, financeiras e operacionais que permitam o 
controle das despesas, condutores e consumo específico por veículo, além dos 
possíveis desvios em relação aos parâmetros adotados. 
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3.3. Os relatórios disponibilizados deverão permitir o acesso a informações 
referentes aos volumes e/ou valores dos abastecimentos, quilometragens, consumo 
e preços praticados pelos postos credenciados, permitindo que os dados acima 
possam ser relacionados aos veículos, condutores e postos de abastecimentos. 

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

3.5. Deverão ser enviados para a SAPEV e-mails de alerta sempre que houver 
alguma operação que apresente inconsistência e/ou fuja aos parâmetros 
preestabelecidos. 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo 
de Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da 
proposta de preços; 

4.2. Designar um representante perante o TRE - AL para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

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

4.3.1. É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de postos 
pertencentes a uma única distribuidora; 

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

4.4.1. Manter credenciado na cidade de Arapiraca pelo menos 02 (dois) postos 
de abastecimento; 

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

4.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 

4.7. Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar 
operações mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos 
cartões eletrônicos ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das 
informações necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos; 
4.8. Reembolsar pontualmente aos postos credenciados os valores referentes aos 
combustíveis fornecidos através da presente contratação, asseverando-se que o 
TRE – AL não responderá solidária ou subsidiariamente pelo reembolso, sendo este 
de exclusiva responsabilidade da empresa contratada; 
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4.9. Disponibilizar a relação dos postos credenciados constando: Nome do 
estabelecimento, endereço e telefone; 

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

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

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

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

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

4.15. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços 
objeto deste Termo de Referência; 

4.16. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 

4.17. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 

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

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor; 

5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal; 

5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade 
manifestada na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas pertinentes; 

5.4. Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos 
veículos (Anexo II) bem como dos condutores. 
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6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor designado para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas 
necessárias e/ou convenientes. 

7. DO PAGAMENTO 

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

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

- Identificação do posto de abastecimento; 

- Identificação do veículo; 

- Tipo de combustível; 

- A data e hora da transação; 

- Quantidade de litros fornecida; 

- Valor da operação. 

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

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

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

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

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

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

 

9. DA DOTAÇÃO 
 
9.1 Os custos da presente contratação serão suportados à custa do orçamento 
destinado ao exercício de 2018 (ordinário e pleitos). 

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 

10.1.1. 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; 

10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze 
por cento), em razão de atraso no início, ou no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas; 

10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais; 

10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa; 

10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma 
indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 

11.2. O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a 
compra de combustíveis para os veículos do TRE-AL, mais o valor da Taxa de 
Administração, conforme consta do item 11.9. 

11.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor taxa 
de administração, conforme Planilha de Formação de Preços, constante do ANEXO I. 

11.4. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de 
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição dos combustíveis. 
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11.5. Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou negativas, 
podendo ser solicitada a demonstração de exeqüibilidade da proposta. 

11.6. No percentual de administração deverão estar incluídos todos os tributos, 
tarifas e despesas incidentes sobre o serviço a ser executado. 

11.7. A listagem com a rede de postos credenciada deverá ser apresentada e 
aprovada pela SAPEV antes da assinatura do contrato. 

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

- 10 automóveis tipo passeio; 

- 2 microônibus (van); 

- 1 microônibus (van) tipo furgão 

- 4 caminhonetes a diesel 

- 3 caminhões; 

- 4 motocicletas 

- 3 geradores. 

- 1 ônibus 

11.9. A estimativa de consumo anual de combustíveis é: 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO    
EXERCÍCIO DE 2018 ORDINÁRIO 

Gasolina R$ 95.280,00 

Óleo Diesel R$ 70.500,00 

Arla 32      R$ 1.200,00 

Valor Total dos Combustíveis R$ 166.980,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em  %) R$    

VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL R$    

 

VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018 
(PLEITOS) 

GASOLINA R$ 19.700,00 

DIESEL R$ 11.255,56 

ARLA-32                                             R$ 300,00 

VALOR TOTAL R$ 31.255,56 
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11.10. Os preços praticados pelos postos da rede credenciada são aqueles 
de mercado; 

11.11. Os Preços Unitários de Referência dos Combustíveis, utilizados na tabela que 
compõe o item 11.9, correspondem ao Preço Médio ao Consumidor no município de 
Maceió, no Levantamento de Preços efetuado pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, no mês de novembro do corrente ano, e 
servem, unicamente, para a estimativa do valor a ser empenhado / contratado; 

11.12. Conforme a necessidade e havendo vantajosidade, o gestor do contrato 
poderá autorizar o abastecimento com álcool combustível, principalmente, 
considerando-se que há 08 (oito) veículos oficiais com motores bi-combustíveis, ou 
seja, podem ser abastecidos com gasolina ou álcool, ressaltando-se que tal 
hipótese não interferirá nos valores estimados apresentados no subitem 11.9; 

11.13. A SAPEV poderá solicitar o credenciamento de novos postos de 
abastecimento, caso os postos da capital citados no item 4.4 ou os postos do 
interior citados no item 4.3 estejam praticando preços acima dos limites apontados 
pela tabela da ANP; 

11.14. A SAPEV poderá também, em caso de necessidade, solicitar o 
credenciamento de novos postos de abastecimento, considerando-se entre outras 
situações o atendimento de alguma região específica do estado de Alagoas não 
contemplada pela relação de cidades enumeradas no subitem 4.3; 

11.15. A SAPEV considerará como não credenciado todo posto de abastecimento 
que conste da relação de Postos Revendedores Autuados e/ou Interditados por 
Qualidade de Combustíveis da ANP; 

11.16. A empresa contratada poderá, apresentando justificativa razoável, solicitar 
à SAPEV a substituição de qualquer cidade constante no subitem 4.3, cabendo a 
essa unidade gestora autorizar ou não tal solicitação, preservados os interesses da 
administração pública. 

12. DA VIGÊNCIA 

12.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta meses), com eficácia legal 
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

Maceió/AL, 07 de novembro de 2017. 

 

      Gustavo Antonio Góis dos Santos      

Assistente I – SAPEV 
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ANEXO I-A 

 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 

ITEM ÚNICO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
gestão de abastecimento de combustíveis, com a utilização de 
cartões magnéticos, da frota de veículos a serviço deste TRE/AL. 

Taxa de 
Administração (A) 

 

x,xx% (utilizar o máximo de duas casas decimais) 

    Valor base (B) R$ 198.235,56 (ordinário +pleitos) 

VALOR DA 
PROPOSTA 

 

R$ x,xx ( informar o valor obtido por (((A / 100) x B) + B) ) 

 

 

 

(*) Os lances subsequentes devem ser efetuados observando-se a fórmula acima, onde 
a variável será sempre a taxa de administração proposta. 

 

 

O valor base (B) R$ 198.235,56 corresponde à estimativa de gasto de combustível, 
conforme item 11.9 do Anexo I (Termo de Referência).  
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ANEXO I - B 

DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS ATUALMENTE PERTENCENTES AO TRE-AL 
 

ITEM MARCA / MODELO COR ANO FAB COMBUSTÍVEL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel Cor 

Branca 
QLD 0340 2015/2016 diesel 

 

Maceió/AL, 08 de novembro de 2017. 

 

Gustavo Antonio Góis dos Santos            
   Assistente I - SAPEV 
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      ANEXO II 

 
MINUTA 
 

CONTRATO Nº XX/2018 
Processo n.º 0010233-59.2017.6.02.8000 

 
Contrato de serviços de gestão de 
abastecimento de combustíveis, com a 
utilização de cartões eletrônicos que entre si 
celebram a União, por intermédio do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, e a empresa 
______________. 

 
  Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado, 
a União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, situado na Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador José Carlos Malta Marques, brasileiro, 
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 124.811 SSP/AL, inscrito no 
CPF sob o nº 045.410.304-20, residente e domiciliado nesta Cidade , e de outro, a 
empresa ..........................., situada na ..................., n.º ..............., bairro ..............., 
nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  n° ..................., daqui por diante denominada 
CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) .................., residente e domiciliado na 
..............., n.º ........., bairro ........., nesta, portador da CI sob n.º .............., inscrito no 
CPF/MF sob n° ................., resolvem celebrar o presente a contratação de gestão de 
abastecimento de combustíveis, com a utilização de cartões eletrônicos, com fulcro na 
Lei n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05 e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
observando, ainda, as disposições da lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do 
consumidor), compatíveis com esta contratação. Aplica-se, também, a Resolução do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site 

www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações gerais, Normas de Contratação, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão de 
abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, com a 
utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos 
grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, 
para atender as necessidades ordinárias para o período de 12 (doze) meses, e parte das 
necessidades do pleito eleitoral (2018), de acordo com as especificações do Termo de 
Referência - Anexo I do Pregão nº XX/2018. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A frota atual do Tribunal Regional Eleitoral é composta até a 
presente data pelos veículos constantes no Anexo I-B do edital. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO – Conforme a necessidade e havendo vantajosidade, o gestor do 
contrato poderá autorizar o abastecimento dos veículos com álcool combustível, 
principalmente, considerando-se que há veículos oficiais com motores bi-combustíveis, 
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ou seja, podem ser abastecidos com gasolina ou álcool, ressaltando-se que tal hipótese 
não interferirá na estimativa descrita no parágrafo primeiro da cláusula terceira deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
  
 A empresa contratada deverá confeccionar, sem custos para o Contratante, um 
cartão eletrônico, ou emissão de outro dispositivo tecnológico para cada veículo do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, imprimindo em cada um deles a identificação da 
Contratante, a saber, TRE/AL, marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e 
combustível do veículo, de acordo com a relação constante no Anexo I-B do edital do 
Pregão nº XX/2018. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A cada cartão eletrônico será atribuído previamente um limite 
de crédito mensal, para uso exclusivo na compra de combustível e arla-23 (para os 
veículos que utilizam o diesel s-10) para consumo do veículo, cujo valor será 
determinado pela Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV, de acordo 
com o uso de cada um dos veículos cadastrados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A empresa contratada deverá fornecer, ainda, 20 (vinte) 
cartões magnéticos ou outros dispositivos tecnológicos habilitados para o 
abastecimento de quaisquer outros veículos que estejam a serviço do TRE/AL, ficando 
os cartões sob a guarda da Seção de Administração de Prédios e Veículos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DO VALOR DO CONTRATO E DAS 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
         O valor global do presente Contrato é estimado em R$ XXXX (XXXXX), já 
considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da 
execução do objeto. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- A estimativa de consumo anual de combustíveis é: 
 

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
NO EXERCÍCIO DE 2018 ORDINÁRIO 

Gasolina R$ 95.280,00 

Óleo Diesel R$ 70.500,00 

 Arla 32     R$ 1.200,00 

Valor Total dos Combustíveis   R$ 166.980,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em ____%)     R$ ________ 

VALOR TOTAL ESTIMADO    R$ __________ 
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VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018 
(PLEITOS) 

GASOLINA R$ 19.700,00 

DIESEL R$ 11.255,56 

ARLA-32 R$ 300,00 

VALOR TOTAL R$ 31.255,56 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A taxa de administração cobrada pela CONTRATADA será de 
.....% (........ por cento) sobre o valor total anual estimado deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor do parágrafo anterior será fixo e irreajustável. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida mensalmente, detalhando 
o valor total dos combustíveis fornecidos no período e o respectivo valor dos serviços 
de gerenciamento, devendo ser acompanhada de um relatório analítico discriminando 
os abastecimentos realizados no período contendo as seguintes informações: 
 
 a) Identificação do posto de abastecimento (Nome e endereço); 

 b) Identificação do veículo (marca/ modelo e placa); 

 c) Tipo de combustível; 

 d) A data e hora da transação; 

 e) Quantidade de litros fornecida; 

 f) Valor da operação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da 
nota fiscal fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta 
corretiva, não sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de 
prazo de pagamento. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento mensal será efetuado em parcela única. 
 
PARÁGRAFO NONO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
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PARÁGRAFO ONZE - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção conforme a legislação de regência, para que sobre 
o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

PARÁGRAFO DOZE - 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 QUARTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
Exercício 2018, PTRES n° 084621(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - 
Natureza de Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

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

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

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

d.1) Dos veículos: marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível 
do veículo, conforme Anexo I-B do PE nº XX/2018; 
  
d.2)  Dos condutores: Nome, matrícula e unidade de lotação. 
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e) Solicitar, através do gestor, em tempo hábil, a Secretária de Administração, as 
decisões e providências que ultrapassem a competência de gestão, para a adoção 
de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 
 CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A Contratada obriga-se a: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital, do 
Termo de Referência e com os termos da proposta de preços; 

 
b) Designar um representante perante o TRE/AL para prestar esclarecimentos e 

atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do 
contrato; 

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

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

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

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

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

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

h) Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar operações 
mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos cartões 
eletrônicos ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das informações 
necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa anuência do TRE-AL. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da data de assinatura do 
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO - É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de 
postos pertencentes a uma única distribuidora. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta meses), com eficácia legal 
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento 
em dia de expediente. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
  No caso de a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações 
legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A licitante contratada, durante a execução da contratação, 
ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena  

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;  

 
b)   Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão do atraso no inicio, ou no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 

em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas; 

 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
 

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - 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 
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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 SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - 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. 

 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO ONZE - 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. 

 
PARÁGRAFO DOZE - 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 NONA – DA RESCISÃO 
 

O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por 
parte da contratada, assegurará ao contratante o direito de dá-lo por rescindido, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula Oitava, por ato unilateral e escrito e sem que assista à 
contratada o direito a qualquer indenização. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dar-se-á, também, a rescisão por acordo entre as partes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá, ainda, ser rescindido o contrato em razão dos 
seguintes motivos: 
 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de cláusulas 
contratuais, especificações ou prazos; 
 
b) atraso no início ou interrupção na prestação dos serviços regularmente solicitados; 
 
c) cometimento reiterado de faltas durante a execução do contrato, conforme  
advertências da  Administração; 
 
 d) outros compatíveis com o objeto deste procedimento, previstos na Lei de Licitações 
e Contratos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes da execução deste contrato, porventura existentes, até o limite 
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dos prejuízos causados ao contratante, sem prejuízo das sanções administrativas 
previstas. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS ALTERAÇÕES 
 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo 
primeiro do referido artigo. 
 
CLÁUSULA ONZE – DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À 
PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório referente 
ao Pregão nº XX/2018, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta no 
processo administrativo n° 0010233-59.2017.6.02.8000 (evento SEI nº XXXX). 
 
CLÁUSULA DOZE – DO FORO 
 

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

 
CLÁUSULA TREZE  –  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 QUATORZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
       

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as partes, e 
serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.  
    

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e 
testemunhas abaixo: 
                                         

Maceió/AL, XX de XXXX de 2018. 
 
Pelo TRE/AL     
                    
                               Desembargador José Carlos Malta Marques 
 
 
Pela Empresa           
 
                                             Representante da empresa 
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ANEXO III 

Pregão Eletrônico nº XX/2018 
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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INFORMAÇÃO Nº 148 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD,

 

Sr. Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à prestação de
serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis
juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, com
a utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota
de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados
e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste
Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para atender as necessidades
ordinárias para o período de 12 (doze) meses, e parte das necessidades do
pleito eleitoral (2018).
 
A Seção de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital complementando
as disposições relativas ao pagamento e às sanções administrativas.
 
Outrossim, informo que foi retificado, por orientação verbal do Sr. Secretário
de Administração, o prazo de vigência constante no item 1 (Do Objeto) do
edital, nos itens 1 (Do Objeto) e 12 (Da Vigência) do Anexo I (Termo de
Referência) e nas cláusulas primeira e sétima do Anexo III (Minuta do
Contrato).
 
Salientamos que a referida minuta foi elaborada sem conferir às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação
do certame, em virtude do valor estimado da contratação.
 
Diante do exposto, encaminhamos os autos para que, havendo concordância
com os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos
em seus ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações acima
indicadas.
 
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:
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“(...) 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”
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 16/01/2018, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 16/01/2018, às 15:13, 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
0338871 e o código CRC 66DE4AEF.

0010233-59.2017.6.02.8000 0338871v2
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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 janeiro de 2018.
Manifesto concordância com os termos da

Informação n.º 148 (0338871), especialmente aqueles que
tratam das alterações no termo de referência.

À COFIN, para cumprimento do Despacho
GABSA 0337731, dada a proximidade do término de vigência
da atual contratação, e posterior remessa à AJ-DG, para
análise e aprovação da minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/01/2018, às 17:12, 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
0338996 e o código CRC B9C532D9.

0010233-59.2017.6.02.8000 0338996v1
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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 janeiro de 2018.
À SGO,
Para atendimento do despacho GABSA (0338996).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/01/2018, 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
0339003 e o código CRC D5F445E4.

0010233-59.2017.6.02.8000 0339003v1
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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 janeiro de 2018.
Sei nº 10233-59.2017.6.02.8000
Informação nº 15/2018
 
À COFIN
 
Assunto: Reservas de Créditos. Emitida PE para o orçamento
ordinário. Aguardando orçamento de pleitos eleitorais. Pequena
sobra orçamentária de Pleitos eleitorais.
           
Senhor Coordenador,
 
Em atenção ao despacho (0337731) referente à emissão de pré-
empenho para contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de
combustíveis, informo que o total geral da contratação é de R$
198.235,56, sendo R$ 166.980,00 para ordinário e R$ 31.255,56 para
pleitos eleitorais.
 
Destacamos que até o exato momento só foram liberados créditos
referente ao orçamento ordinário no valor de R$ 166.980,00, sendo
reservado tal valor (PE 33/2018; evento 0340151).
 
Informo que existe orçamento para Pleitos Eleitorais, conforme lei
orçamentária (0340151). No entanto, estamos aguardando a
liberação dos referidos créditos, sendo programado para o presente
SEI o valor de R$ 36.531,00, onde destacamos, inclusive, que haverá
uma sobra orçamentária de R$ 5.275,44 (memória de cálculo: R$
36.531,00 - R$ 31.255,56 deste SEI = R$ 5.275,44).
 
Por oportuno, segue à SAPEV para ciência deste despacho, e à AJ-DG
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para análise e aprovação da minuta do edital.
 
Atenciosamente,
 
Thiago Ribeiro Feitosa
Estagiário da Seção de Gestão Orçamentária
 
Rogério Rocha da Silva
Chefe de Seção de Gestão Orçamentária

Documento assinado eletronicamente por THIAGO RIBEIRO FEITOSA, Estagiário(a),
em 19/01/2018, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 19/01/2018, às 11:43, 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
0340122 e o código CRC 40F99744.

0010233-59.2017.6.02.8000 0340122v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

19/01/2018

09:36:13

2

Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2018

Quantitativa UA

229.624,00ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALTOTAL

ADICIONAL DE COMBUSTÍVEIS

3390.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
COMBUSTÍVEIS 1UNIDADE 36.531,00 36.531,00

TOTAL 3390.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 36.531,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA PRÓPRIA, LOCADOS E
CEDIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PLEITO 2018: TOMANDO COMO BASE O VALOR EXECUTADO 

Justificativa UA-1
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA PRÓPRIA, LOCADOS E
CEDIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PLEITO 2018: TOMANDO COMO BASE O VALOR EXECUTADO 
PARA O PLEITO DE 2016, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA ORDEM DE 12% PARA OS ANOS DE 2015 E 2016.

Justificativa UA-1
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA PRÓPRIA, LOCADOS E
CEDIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PLEITO 2018: TOMANDO COMO BASE O VALOR EXECUTADO 
PARA O PLEITO DE 2016, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA ORDEM DE 12% PARA OS ANOS DE 2015 E 2016.

Justificativa UA-1
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA PRÓPRIA, LOCADOS E
CEDIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PLEITO 2018: TOMANDO COMO BASE O VALOR EXECUTADO 
PARA O PLEITO DE 2016, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA ORDEM DE 12% PARA OS ANOS DE 2015 E 2016.

Justificativa UA-2
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA PRÓPRIA, LOCADOS E

Justificativa UA-1
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA PRÓPRIA, LOCADOS E
CEDIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PLEITO 2018: TOMANDO COMO BASE O VALOR EXECUTADO 
PARA O PLEITO DE 2016, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA ORDEM DE 12% PARA OS ANOS DE 2015 E 2016.

Justificativa UA-2
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA PRÓPRIA, LOCADOS E
CEDIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PLEITO 2018: TOMANDO COMO BASE O VALOR EXECUTADO 
PARA O PLEITO DE 2016, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA ORDEM DE 12% PARA OS ANOS DE 2015 E 2016.

Justificativa UA-1
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA PRÓPRIA, LOCADOS E
CEDIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PLEITO 2018: TOMANDO COMO BASE O VALOR EXECUTADO 
PARA O PLEITO DE 2016, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA ORDEM DE 12% PARA OS ANOS DE 2015 E 2016.

Justificativa UA-2
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA PRÓPRIA, LOCADOS E
CEDIDOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PLEITO 2018: TOMANDO COMO BASE O VALOR EXECUTADO 
PARA O PLEITO DE 2016, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA ORDEM DE 12% PARA OS ANOS DE 2015 E 2016.

36.531,00ADICIONAL DE COMBUSTÍVEISTOTAL

ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

3390.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 1UNIDADE 54.579,00 54.579,00

TOTAL 3390.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 54.579,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PLEITO 2018, TOMANDO COMO BASE O 
VALOR EXECUTADO NO PLEITO ELEITORAL DE 2014, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA ORDEM DE 30% PARA 2018.

Justificativa UA-1
ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PLEITO 2018, TOMANDO COMO BASE O 
VALOR EXECUTADO NO PLEITO ELEITORAL DE 2014, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA ORDEM DE 30% PARA 2018.

Justificativa UA-1
ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PLEITO 2018, TOMANDO COMO BASE O 
VALOR EXECUTADO NO PLEITO ELEITORAL DE 2014, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA ORDEM DE 30% PARA 2018.

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PLEITO 2018, TOMANDO COMO BASE O 
VALOR EXECUTADO NO PLEITO ELEITORAL DE 2014, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA ORDEM DE 30% PARA 2018.

Justificativa UA-2
ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PLEITO 2018, TOMANDO COMO BASE O 
VALOR EXECUTADO NO PLEITO ELEITORAL DE 2014, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA ORDEM DE 30% PARA 2018.

Justificativa UA-1
ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PLEITO 2018, TOMANDO COMO BASE O 
VALOR EXECUTADO NO PLEITO ELEITORAL DE 2014, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA ORDEM DE 30% PARA 2018.

Justificativa UA-2
ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PLEITO 2018, TOMANDO COMO BASE O 
VALOR EXECUTADO NO PLEITO ELEITORAL DE 2014, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA ORDEM DE 30% PARA 2018.

54.579,00ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICATOTAL

ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1º TURNO

3390.33.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 1UNIDADE 359.648,11 359.648,11

TOTAL 3390.33.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE 359.648,11

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
DESPESAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES, JUÍZES E OUTROS AGENTES DA JUSTIÇA ELEITORAL,
DURANTE OS DIAS QUE ANTECEDEM AO 1º TURNO DO PLEITO E NO PRÓPRIO DIA DE VOTAÇÃO: TOMANDO COMO BASE

Justificativa UA-1
DESPESAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES, JUÍZES E OUTROS AGENTES DA JUSTIÇA ELEITORAL,
DURANTE OS DIAS QUE ANTECEDEM AO 1º TURNO DO PLEITO E NO PRÓPRIO DIA DE VOTAÇÃO: TOMANDO COMO BASE
O VALOR  EXECUTADO NO 1º TURNO DAS ELEIÇÕES NO ANO DE 2016, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA

Justificativa UA-1
DESPESAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES, JUÍZES E OUTROS AGENTES DA JUSTIÇA ELEITORAL,
DURANTE OS DIAS QUE ANTECEDEM AO 1º TURNO DO PLEITO E NO PRÓPRIO DIA DE VOTAÇÃO: TOMANDO COMO BASE
O VALOR  EXECUTADO NO 1º TURNO DAS ELEIÇÕES NO ANO DE 2016, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA
ORDEM DE 12% PARA 2018.
DESPESAS RELATIVAS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS PARA AS ATIVIDADES DE APOIO ÀS ELEIÇÕES:

Justificativa UA-1
DESPESAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES, JUÍZES E OUTROS AGENTES DA JUSTIÇA ELEITORAL,
DURANTE OS DIAS QUE ANTECEDEM AO 1º TURNO DO PLEITO E NO PRÓPRIO DIA DE VOTAÇÃO: TOMANDO COMO BASE
O VALOR  EXECUTADO NO 1º TURNO DAS ELEIÇÕES NO ANO DE 2016, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA
ORDEM DE 12% PARA 2018.
DESPESAS RELATIVAS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS PARA AS ATIVIDADES DE APOIO ÀS ELEIÇÕES:
TOMANDO COMO BASE A EXECUÇÃO DO CONTRATO NO 1º TURNO DAS ELEIÇÕES NO ANO DE 2016, ACRESCIDO DE

Justificativa UA-1
DESPESAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES, JUÍZES E OUTROS AGENTES DA JUSTIÇA ELEITORAL,
DURANTE OS DIAS QUE ANTECEDEM AO 1º TURNO DO PLEITO E NO PRÓPRIO DIA DE VOTAÇÃO: TOMANDO COMO BASE
O VALOR  EXECUTADO NO 1º TURNO DAS ELEIÇÕES NO ANO DE 2016, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA
ORDEM DE 12% PARA 2018.
DESPESAS RELATIVAS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS PARA AS ATIVIDADES DE APOIO ÀS ELEIÇÕES:
TOMANDO COMO BASE A EXECUÇÃO DO CONTRATO NO 1º TURNO DAS ELEIÇÕES NO ANO DE 2016, ACRESCIDO DE
REAJUSTE DA ORDEM DE 12% PARA 2018.

Justificativa UA-1
DESPESAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES, JUÍZES E OUTROS AGENTES DA JUSTIÇA ELEITORAL,
DURANTE OS DIAS QUE ANTECEDEM AO 1º TURNO DO PLEITO E NO PRÓPRIO DIA DE VOTAÇÃO: TOMANDO COMO BASE
O VALOR  EXECUTADO NO 1º TURNO DAS ELEIÇÕES NO ANO DE 2016, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA
ORDEM DE 12% PARA 2018.
DESPESAS RELATIVAS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS PARA AS ATIVIDADES DE APOIO ÀS ELEIÇÕES:
TOMANDO COMO BASE A EXECUÇÃO DO CONTRATO NO 1º TURNO DAS ELEIÇÕES NO ANO DE 2016, ACRESCIDO DE
REAJUSTE DA ORDEM DE 12% PARA 2018.

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
DESPESAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES, JUÍZES E OUTROS AGENTES DA JUSTIÇA ELEITORAL,
DURANTE OS DIAS QUE ANTECEDEM AO 1º TURNO DO PLEITO E NO PRÓPRIO DIA DE VOTAÇÃO: TOMANDO COMO BASE
O VALOR  EXECUTADO NO 1º TURNO DAS ELEIÇÕES NO ANO DE 2016, ACRESCIDO DE REAJUSTE DA
ORDEM DE 12% PARA 2018.
DESPESAS RELATIVAS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTAS PARA AS ATIVIDADES DE APOIO ÀS ELEIÇÕES:
TOMANDO COMO BASE A EXECUÇÃO DO CONTRATO NO 1º TURNO DAS ELEIÇÕES NO ANO DE 2016, ACRESCIDO DE
REAJUSTE DA ORDEM DE 12% PARA 2018.

Justificativa UA-2
Ajustado ao limite da Unidade Administrativa, após avaliação da SAD.

359.648,11ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1º TURNOTOTAL

ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2º TURNO

3390.33.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE

Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total

Anexo Proposta PLEITOS-2018/Combustivel (0340154)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 190

thiagofeitosa
Marcador de texto

thiagofeitosa
Marcador de texto

thiagofeitosa
Marcador de texto

thiagofeitosa
Marcador de texto

thiagofeitosa
Marcador de texto



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0010233-59.2017.6.02.8000
INTERESSADO : SAPEV
ASSUNTO : COMBUSTÍVEIS. FORNECIMENTO.

 

Parecer nº 84 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO

 

Por intermédio do evento exordial (0313546), o Sr.
Gestor do Contrato nº 06/2013 (combustíveis)  anuncia o
iminente término de sua vigência e propõe a abertura de
procedimento próprio para a contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de gestão
de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis,
juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de
administração, com a utilização de cartões eletrônicos ou
tecnologia similar, para atender à frota de veículos do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados
e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos
prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para
atender as necessidades ordinárias para o período de 60
(sessenta) meses, e parte das necessidades de um pleito
eleitoral (2018), conforme termo de referência que elaborou e
juntou (0314691).

Segundo a justuficativa constante no referido
termo, a  contratação de empresa para Gestão de
Abastecimento de Veículos visa não apenas ao fornecimento
de combustíveis aos veículos da frota deste Regional, mas
também permitirá que os veículos possam ser abastecidos na
eventualidade da realização de viagens a outros Estados da
Federação, além de possibilitar que este Órgão tenha acesso a
um sistema informatizado que possa fornecer informações
precisas e seguras sobre a frota, permitindo seu controle,
orientando a tomada de decisões gerenciais acerca dos
veículos, roteiros e condutores. Ademais, assegurará também
um melhor controle orçamentário, evitando o uso de recursos
de suprimento de fundos quando da ocasião de viagens a
lugares distantes do município sede.

Propõe ainda o Sr. Gestor, a adoção do critério de
menor taxa de administração, que entende ser um fator de
racionalização da aplicação dos recursos públicos.

 

 2. DO PROCEDIMENTO

 

No evento 0318889, o Sr. Secretário de
Administração manifesta, na forma do regulamento, sua
aprovação ao conteúdo do citado termo de referência.

Após, os autos foram enviados à SC/COMAP, para
realização da cotação de preços,  efetuada conforme relatado
no evento 0337352 que observou que o valor total de
aquisição de combustíveis  (ordinário e pleitos) está estimado
em R$ 198.235,56 (cento e noventa e oito mil duzentos e
trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), segundo o
termo de referência (0314691).

Após diversas ponderações, a Seção de Compras 
(0337352) constatou que as consultas  a contratações
públicas realizadas nos últimos 180 (cento e oitenta)
dias, resultaram em  taxa de administração de 0,00%, ou seja,
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isenção de cobrança,  sugerindo  a realização de licitação na
modalidade pregão, na forma eletrônica, com fundamento na
Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005.

Após essas providências, os autos foram remetidos
à Seção de Licitações e Contratos, que juntou minuta do
edital e seus anexos, inclusive a minuta do futuro contrato
(0338848). No evento 0338871,  tem-se as justificativas e
informações da SLC/COMAP,  inclusive acerca das
disposições relativas ao pagamento e às sanções
administrativas, bem como a  retificação, por orientação
verbal do Sr. Secretário de Administração, do prazo de
vigência constante no item 1 (Do Objeto) do edital, nos itens 1
(Do Objeto) e 12 (Da Vigência) do Anexo I (Termo de
Referência) e nas cláusulas primeira e sétima do Anexo III
(Minuta do Contrato), para fixá-lo em 12 (doze) meses.
Ademais, informa que a referida minuta foi
elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado da contratação. 

No evento 0310122, a SPO/COFIN informa que até
este  momento só foram liberados créditos referentes ao
orçamento ordinário, no valor de R$ 166.980,00, tendo sido
reservado tal valor (PE 33/2018; evento 0340151). No que
concerne ao orçamento de Pleitos Eleitorais,  o TRE-AL
está aguardando a liberação dos referidos créditos, sendo
programado para o presente SEI o valor de R$ 36.531,00.  

 Em seguida, vieram os autos a esta Assessoria
Jurídica, para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do
art. 38 da Lei n.º 8.666/93 c/c o art. 60 da Resolução TRE-AL
n.º 12.738/96 e art. 11 da Resolução nº 15.787/17.

Segundo a referida minuta, o presente certame
trata-se de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do
tipo menor preço global (menor taxa de administração).

Esse o resumo dos fatos contidos nos autos,
passando-se a opinar nos termos que seguem, atendo-se aos
aspectos jurídicos, tendo as nuanças técnicas e financeiras
sido verificadas pelas unidades competentes.

 

3. DO ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL ACERCA DO
TEMA

 
Neste ponto, de interesse trazer a lume minudente

estudo do tema realizado pelo consagrado administrativista
Jessé Torres Pereira Júnior, em coautoria com a
Advogada da União, Marinês Restelatto Dotti, Especialista em
Direito do Estado e Direito e Economia pela UFRGS,
publicado na Revista da AGU, intitulado “MANUTENÇÃO DA
FROTA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR REDE
CREDENCIADA, GERIDA POR EMPRESA CONTRATADA:
PRENÚNCIO DA "QUARTEIRIZAÇÃO" NA GESTÃO
PÚBLICA?”, do qual se extraem os seguintes excertos, que,
por extremamente elucidativos, confirmam a licitude desta
pretendida licitação, acerca dos aspectos da continuidade dos
serviços e no que se refere à taxa de administração, verbis:

 

“1 UM NOVO MODELO DE GESTÃO

As contratações de bens, obras e serviços pela
Administração Pública sujeitam-se a sistema jurídico-
normativo que lhes impõe limitações no que se refere à
realização de licitação prévia, bem como à sua dispensa
ou inexigibilidade, conforme o caso.

Esse sistema não repele a influência do natural
processo evolutivo por que passam as relações
comerciais e que acaba por refletir-se nas contratações
empreendidas por órgãos e entidades públicas,
incorporando, ao longo do tempo, variações de modelos
e paradigmas com o propósito de amoldar-se a novos
mercados, suas exigências e diversificações.

É o que se vê ocorrer com a contratação para o
gerenciamento do fornecimento de combustíveis e a
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prestação de manutenção corretiva e preventiva de
veículos do serviço público. O novo modelo propõe-se a
modernizar os mecanismos de gestão pública - sem
fugir à regra da licitação e da necessária fiscalização
do contrato -, por meio da transferência de ações da
Administração a particulares que se desdobram em dois
níveis ¿ o da gerência da prestação e o da execução da
prestação. Ignorar esse processo, ou seja, não permitir a
transcendência de um modelo para outro,
presumidamente mais eficaz, pode desestimular
esforços em prol da melhoria da qualidade do serviço
público.

Mas o novo modelo não se pode distanciar, a pretexto
de amoldar-se a novas realidades comerciais, dos
princípios constitucionais e administrativos aplicáveis
às licitações e contratações administrativas, ou seja, o
administrador deles não se pode afastar sob o
argumento de que seriam inconciliáveis com o novo
modelo pretendido. Toda inovação que não se
componha com aqueles princípios deve, por isso
mesmo, ser descartada, dado o caráter balizador
universal do sistema de que são dotados os princípios,
no direito público contemporâneo. Logo, qualquer
prática inovadora, dissociada desses princípios, não se
harmoniza com o sistema e com ele colidirá,
provocando disparidades e entraves de difícil, senão
impossível, superação.

Também a "quarteirização", tal como ocorreu, e ainda
ocorre, com a "terceirização", ao ser transplantada da
ordem econômica privada para as práticas do serviço
público, deve conter-se nos limites estabelecidos ou
criar soluções que a eles se afeiçoem.
 
(…)
 
16 O GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS

A contratação de empresa gerenciadora do
fornecimento de combustíveis independe da contratação
de empresa especializada no gerenciamento da
manutenção preventiva e corretiva de veículos, contudo
segue os mesmos moldes desta, ou seja, a
Administração transfere à empresa especializada,
vencedora da licitação, o gerenciamento informatizado
do fornecimento de combustíveis para abastecimento de
sua frota, por meio de rede credenciada de postos de
abastecimento localizados em âmbito estadual, regional
ou nacional. Na prática, o agente público autorizado
efetua o abastecimento de veículo em qualquer dos
postos credenciados pela empresa gerenciadora, por
meio da utilização de um cartão magnético, obrigando-
se esta última a apresentar relatórios de gastos
(consumo), preços praticados, identificação do usuário
e dos postos de combustíveis fornecedores.

A contratação tradicional, ou seja, de um único posto de
combustível, vencedor da licitação, obriga a
Administração contratante a efetuar o abastecimento de
seus veículos no âmbito exclusivo desse
estabelecimento.

O modelo de contratação de empresa gerenciadora
possibilita que uma rede de postos credenciados em
várias localidades atenda à demanda da Administração,
onde a necessidade surgir, evitando-se o uso de
suprimento de fundos, sujeito a excessos e
impropriedades.

No campo da economicidade, a contratação de empresa
de gerenciamento do fornecimento de combustíveis
pode ter sua duração estendida para além do exercício
financeiro, afastando, com isso, a necessidade de
realizar-se licitação a cada exercício financeiro para a
aquisição de combustíveis, segundo a regra do art. 57,
caput, da Lei nº 8.666/93. É que o contrato de
gerenciamento, cuja natureza é a de prestação de
serviços, reitere-se, permite que sua duração ultrapasse
o exercício financeiro, podendo atingir o limite de 60
(sessenta) meses, desde que comprovada a vantagem
econômica das possíveis prorrogações.

O Tribunal de Contas da União anotou, acerca da
economicidade gerada na contratação de empresa
gerenciadora de combustíveis, que:

[...] o documento elaborado pela Secretaria de
Orçamento Federal do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (fls. 304/315, v. 1), versando sobre
o uso do sistema de gerenciamento de frota do DPF no
abastecimento de combustíveis - embora de objeto
diverso ao que ora se analisa (manutenção) -, assinala
um potencial de redução de gastos da ordem de R$ 1,76
milhão por ano (grifo não consta do original), o que, ao
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sentir do [...], tornam otimistas as expectativas quanto à
diminuição de custos pela implementação de tal sistema
de gerenciamento para manutenção de veículos
(Acórdão nº 2731/2009, Plenário).

17 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O Tribunal de Contas da União entende admissível a
escolha da proposta que ofereça a menor taxa de
administração, nas licitações cujo objeto seja a
contratação de empresa especializada no
gerenciamento do fornecimento de combustíveis. Assim:

[...] é adequado o uso do valor da taxa de administração
como critério de julgamento. Não se trata, aliás, de
nenhuma inovação, já que tal sistemática tem sido
rotineiramente empregada - sem qualquer crítica desta
Corte sob este aspecto, friso - em licitações para
contratação de serviços de gerenciamento em que o
contratado não é o fornecedor direto do bem ou serviço
final demandado pela administração.
 

5. É o caso, por exemplo, dos certames para
contratação de serviço de fornecimento de
passagens aéreas, em que as agências de viagens,
que não são as fornecedoras do serviço de
transporte aéreo demandado pelo poder público,
são selecionadas com base no valor da taxa de
administração que cobram.

6. O mesmo ocorre com o fornecimento de combustíveis
ou de vales-refeições, em que idêntico critério de
julgamento é empregado e o entregador final do
produto demandado não é o distribuidor de
combustíveis ou a empresa de vales, mas o posto de
gasolina ou o restaurante credenciado em que o
abastecimento de cada veículo e consumo de cada
refeição é feito. (Acórdão nº 2731/2009, Plenário).

De acordo com esse critério de julgamento, vence a
licitação a empresa que oferece a menor taxa de
administração, podendo ser, inclusive, de 0% (zero por
cento) ou negativa, como admitido no Acórdão nº
552/2008, Plenário, que assim assentou - "9.2.1. [...] a
apresentação de ofertas de taxas de administração
negativas ou de valor zero não implica em violação ao
disposto no art. 44, § 3º, da Lei nº 8.666/93".

É que, diferentemente da contratação de empresa
gerenciadora da manutenção preventiva e corretiva de
veículos, onde a taxa de administração representa um
percentual muito pequeno em relação aos custos da
execução dos serviços (peças e mão de obra) e,
portanto, esse critério de julgamento não se traduz em
economicidade para a Administração Pública, no
gerenciamento de combustíveis o produto fornecido é
padronizado e não há significativa diferença de preços
entre um posto de fornecimento e outro, não
representando a cobrança de taxa de administração
fator a onerar os custos da contratação. Além disso, os
preços para as várias espécies de combustíveis são
controlados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) , o
que faz com que os preços praticados em todo o
território nacional se aproximem do nivelamento.

Mas é importante que a Administração Pública efetue
pesquisa de mercado sobre as taxas cobradas pelas
empresas do ramo. É que a cobrança de taxas elevadas
onera, sim, os custos da contratação, fator bastante
para que o administrador não opte por esse critério de
julgamento de proposta.

Outro critério usual é o baseado no maior percentual de
desconto. Vence a licitação a concorrente que oferecer
o maior percentual de desconto sobre o preço à vista,
cobrado na bomba de combustíveis. Dito percentual é
calculado sobre o preço final de venda, mesmo
sobrevindo redução de preços.

O instrumento convocatório não deve estipular índice de
desconto máximo, o que caracterizaria fixação de preço
mínimo, vedada pelo art. 40, inciso X, da Lei nº
8.666/93.

A escolha do critério de julgamento deve conhecer o
perfil do consumo de combustíveis nos exercícios
anteriores, bem assim como operam as empresas
gerenciadoras, entre outros dados peculiares, e desde
que o critério tido como o mais vantajoso (menor taxa
de administração ou maior percentual de desconto) não
restrinja a competitividade .

18 A NATUREZA DO CONTRATO DE GERENCIAMENTO E
SUA DURAÇÃO
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Não se suscitou dúvida, até aqui, quanto à natureza
jurídica do contrato celebrado entre a Administração e
a empresa gerenciadora dos serviços sob foco. É a de
contrato administrativo, sujeito aos princípios e normas
da Lei Geral de Licitações. A incidência do regime da
Lei nº 8.666/93, entretanto, acarreta não poucas
indagações.

Uma delas: pode a Administração licitadora estabelecer
no instrumento convocatório a vigência do contrato
pelo prazo de 12 meses, prorrogáveis até o limite de 60
meses (art. 57, II, da Lei nº 8.666/93), na contratação de
empresa gerenciadora do fornecimento de combustíveis
ou da manutenção preventiva e corretiva de veículos?

O caput do artigo acima citado estabelece, como regra,
que a duração dos contratos regidos pela Lei nº
8.666/93 fique adstrita à vigência dos respectivos
créditos orçamentários, ou seja, até o final do exercício
financeiro (31 de dezembro do ano em que foi celebrado
o contrato). O mesmo dispositivo também prevê três
exceções à regra, entre as quais a de que contratos cujo
objeto seja a prestação de serviços contínuos (inciso II)
tenham a sua duração estendida até o exercício
seguinte, admitindo-se a prorrogação por iguais e
sucessivos períodos, desde que demonstrada a
vantagem para a Administração e limitada a duração ao
máximo de 60 meses.
Resta saber se ditos contratos podem ser classificados
como de prestação de serviços contínuos, para o efeito
de se enquadrarem na exceção do art. 57, II.

Tanto no gerenciamento da manutenção preventiva e
corretiva de veículos como no gerenciamento do
fornecimento de combustíveis - embora este constitua
obrigação de dar, e, não, propriamente, obrigação de
fazer, que tipifica a prestação de serviços -, o objeto da
contratação administrativa é a gerência de um modo
peculiar de obter aqueles bens e serviços. A execução do
serviço de manutenção ou a execução do fornecimento
do combustível não são o objeto da contratação, pela
singela razão de que não são o objeto social da empresa
gerenciadora. Esta não faz a manutenção, nem fornece
o combustível; cumpre-lhe gerenciar a execução da
manutenção ou gerenciar o fornecimento do
combustível. A contratação é de um sistema de gestão,
portanto, de uma atividade destinada a obter
determinada utilidade de interesse para a
Administração Pública, que o art. 6º, II, da Lei nº
8.666/93 define expressamente como serviço.

O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul,
ao responder a consulta formulada pela Federação das
Associações de Municípios do Rio Grande do Sul -
FAMURS, acerca da contratação de empresa de
gerenciamento do fornecimento de combustíveis por
meio da utilização de cartão magnético, analisou a
questão da natureza dessa contratação.

Assentou que o critério a ser utilizado para essa
definição deva basear-se na atividade preponderante ou
essencial da prestação contratada, no caso, o objeto
pretendido compreende as atividades próprias do cartão
combustível, com destaque para a gestão e o controle
do abastecimento da frota, encargos estes que seriam
de responsabilidade da empresa gerenciadora. A
atividade preponderante, de acordo com a Corte de
Contas do Estado do Rio Grande do Sul, é a prestação
de uma determinada utilidade para a Administração, ou
seja, prestação de serviços.
 
Reproduz-se, a seguir, o texto do Parecer nº 10/2009, da
Auditoria do TCE/RS, acolhido pelo Tribunal Pleno em
sessão de 27.05.09:

(…)

Enviado o processo a esta Auditoria, foi, em 28-04-2009,
distribuído a este Auditor Substituto de Conselheiro.

É o relatório.

Os aspectos fundamentais da Consulta foram
adequadamente examinados pela Consultoria Técnica.
Podem ser endossadas, sem qualquer restrição, as
conclusões constantes dos itens da manifestação de fls.
8/34, constante no processo.

Todavia, é imperativo que se faça uma ressalva quanto
à natureza do contrato em tela, identificado pela
Informação nº 009/2009 como sendo o de `prestação de
serviços, pelo elemento da preponderância, embora se
reconheça, também, a presença de elementos de uma
relação de `compra e venda¿, no caso, dos
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combustíveis.

Ocorre que, na medida em que o certame a ser
realizado travar-se-á em torno da proposta mais
vantajosa para Administração Pública no que tange à
`taxa de administração¿ a ser cobrada pela contratada,
não se pode perder de vista a hipótese da referida taxa
ser inexistente, como, ocasionalmente, já se pode
observar (veja-se, por exemplo, a `ata do pregão nº
TCMRJ nº 023/2005¿, no site do Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro).

É que a cobrança de referida `taxa de administração¿
não é elemento essencial do contrato para o
fornecimento do cartão combustível, o que demanda se
cogitar de como proceder a caracterização da
`prestação de serviços¿, já que este contrato, nos
termos do Artigo 594 do Código Civil, exige a
`retribuição¿ como um de seus elementos essenciais
(dito de outra forma, é contrato essencialmente
oneroso).

Ora, se inexistente a `taxa de administração¿ em
benefício da contratada, onde estará a `retribuição¿?
Na transferência (temporária, caracterizando uma
cessão de direitos) da exclusividade de que desfrutará a
contratada em viabilizar, através de sua rede
conveniada, o fornecimento de combustíveis à
Administração Pública. Esta exclusividade é um bem
intangível, pertencente à Administração Pública, que
será transferido à contratada, podendo ou não ser
acompanhado do pagamento de `taxa de
administração¿. É este ativo que oportunizará,
eventualmente, que a `prestadora de serviços¿ (para a
Administração Pública) obtenha sua `retribuição¿ por
via indireta, no contrato que manterá com sua rede
conveniada.

Vale destacar, ainda mais uma vez, o que constou no
item da manifestação da Consultoria Técnica, no
sentido de que `as ações desenvolvidas pelo contratado,
em especial, gestão e controle do abastecimento da
frota, não afastam a responsabilidade da
Administração, exemplificativamente, no que se refere
aos necessários atos tendentes à liquidação da despesa
pública, momento em que, inclusive, deverá aferir a
correção dos valores praticados pelo combustível que
tiver sido consumido em determinado período´´. A
`retribuição´ da prestadora de serviços, mesmo se não
for feita diretamente através da `taxa de administração,
por óbvio não poderá resultar em sobrepreço dos
combustíveis, em relação ao que é praticado pelo
mercado, pois este mecanismo `indireto¿, na medida em
que resultaria em ônus para a Administração Pública,
conflita com os princípios constitucionais da eficiência
(Constituição Federal, Artigo 37, caput) e da
economicidade (Constituição do Estado, Artigo 19,
caput).

Daí porque, na relação atípica que se formará,
verdadeiro contrato misto, além da presença dos
elementos da prestação de serviços (que permanece
como preponderante, para os fins já identificados na
Informação nº 009/2009), e da compra e venda, também
o da cessão de direitos de exclusividade devem ser
considerados, aplicando-se, no demais, as bem
lançadas conclusões da Informação nº 009/2009, da
Consultoria Técnica, que poderá ser encaminhada ao
Consulente, juntamente com este Parecer, como a
contribuição desta Corte.

Extrai-se que a natureza da contratação de empresa
especializada no gerenciamento de combustíveis ou no
de manutenção preventiva e corretiva de veículos é a de
prestação de serviços. Reconhece-se a presença de
elementos da compra e venda e da cessão de direitos,
todavia de teor acessório ou subsidiário.

Para que seja possível o enquadramento dessa
contratação na exceção do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93
é preciso definir, ainda, se se trata de serviço contínuo.

Para o Tribunal de Contas da União, "o que caracteriza
o caráter contínuo de um determinado serviço é sua
essencialidade para assegurar a integridade do
patrimônio público de forma rotineira e permanente ou
para manter o funcionamento das atividades finalísticas
do ente administrativo, de modo que sua interrupção
possa comprometer a prestação de um serviço público
ou o cumprimento da missão institucional" (Acórdão nº
132/2008, Segunda Câmara, Rel. Min. Aroldo Cedraz.
Processo TC 010.020/2003-1, DOU de 15/02/08).

Tanto a manutenção preventiva e corretiva de veículos
como o fornecimento de combustíveis são essenciais
para o funcionamento de atividades administrativas,
razão pela qual o gerenciamento de tais aquisições não
pode sofrer solução de continuidade, sob pena de
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paralisação de funções de permanente interesse
público. Resulta a possibilidade jurídica de aplicar-se o
disposto no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 a esses
contratos, desde que, insista-se, a Administração
contratante demonstre a vantagem econômica da
prorrogação.”
(…)

20 CONCLUSÃO

A Lei Geral das Licitações e Contratações da
Administração Pública (nº 8.666/93) define execução
indireta de obra ou serviço como aquela "a que o órgão
ou entidade contrata com terceiros" (artigos 6º, VIII, e
10, II).

Nessa definição encaixa-se a "quarteirização" da
prestação de serviços, com ou sem fornecimento de
bens - desde que, em caso afirmativo, desses bens haja
previsão de quantidades em correspondência às
previsões reais do projeto básico ou executivo (LGLC,
art. 7º, § 4º) -, na medida em que a Administração
contrate empresa privada especializada para gerir a
prestação de determinados serviços de apoio, cuja
amplitude, geograficamente espraiada, mobilizaria
estruturas e meios, com maior custo e menor eficiência,
se exercitados pelos quadros próprios e gerências
diretas da Administração Pública.

Seriam exemplos desses serviços aqueles cuja execução
demanda a existência de múltiplos prestadores e/ou
fornecedores, preferencialmente organizados em rede,
sob gestão e controle informatizados, de que podem ser
exemplos, entre outros, os serviços de manutenção de
frota e fornecimento de combustíveis a veículos do
serviço público - tema do presente estudo -; de
manutenção e conservação predial ou de limpeza de
instalações, bem como de manutenção e conservação
de equipamentos, desde que em pontos fisicamente
distanciados, porém pertencentes ao mesmo órgão ou
entidade da Administração; de ocupação de espaços
destinados a atividades de apoio ou de interesse dos
usuários, como aqueles existentes em aeroportos e
terminais de meios de transportes coletivos de grande
movimento; de manutenção preventiva e corretiva de
instalações elétricas e hidráulicas de múltiplas
edificações, concentradas ou descentralizadas.

Atividades dessa natureza já vêm sendo objeto de
"quarteirização" da gestão em empreendimentos
privados, tais como aqueles que administram complexos
conglomerados de prestadores de serviços e bens ao
consumidor (shopping centers, sobretudo).

O desenvolvimento e o aperfeiçoamento de sistemas de
gerenciamento que utilizam recursos de tecnologia da
informação é a marca da economia contemporânea,
que deve atender a massa de consumidores em escala
geométrica, perfil idêntico ao de certos segmentos da
Administração Pública.

O princípio constitucional da eficiência compele a
administração estatal - direta (órgãos subordinados) e
indireta (entidades vinculadas, i. é, autarquias,
fundações públicas, empresas públicas e sociedades de
economia mista), tal como nomeadas no art. 37, caput,
da CR/88 - a manejar sistemas de gestão capazes de
produzir resultados, a custos e prazos compatíveis com
as premências do interesse público. Do que não se
exoneram as entidades de administração delegada
(concessionárias e permissionárias de serviços públicos,
nos termos do art. 175 da CR/88) e as entidades do
terceiro setor que colaboram com a Administração
Pública, tais como as chamadas organizações sociais.

A decisão de substituir a contratação tradicional de um
dado objeto por modelo inovador há que ser analisada
sob a ótica da melhor relação custo-benefício que dele
seja possível extrair-se, nos limites da ordem jurídico-
administrativa, a seu turno em permanente evolução.

Cabe ao administrador público analisar as contratações
anteriormente realizadas para o objeto de que
necessita, as despesas delas decorrentes, os
procedimentos que poderiam ter sido suprimidos e
aqueles que não foram adotados para a satisfatória
execução do objeto, o grau de eficácia das ações
adotadas no processo de contratação, a possibilidade
de racionalizar a atuação da fiscalização do contrato, o
pleno atendimento do interesse público decorrente da
contratação, entre tantas outras peculiaridades, antes
de decidir-se pela substituição, motivada, de um modelo
de gestão por outro, ou seja, passar da "terceirização" à
"quarteirização" na gestão de atividades de apoio.
Oportunidade ímpar para reconhecer-se ao disposto no
art. 12 da Lei nº 8.666/93 a importância que até aqui
não lhe tem sido dada com a ênfase necessária.
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Planejamento da contratação, quantificação das
necessidades, racionalização de meios, pesquisa de
mercado, análise de custos, observância da regra da
licitação e efetiva fiscalização do contrato são
inseparáveis de toda a atividade contratual da
Administração Pública e se constituem em ações
mínimas do compromisso com resultados.”
(Os grifos não constam no original).
(http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/147929,
acessado em 23/01/2018, às 16h16min.)
 

 

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 5.450/05, 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 o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, 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, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão eletrônico ao
certame em tela, registrando-se, ainda, que todos os atos da
fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º 5.450/05, foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém quase todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo, 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 a autorização de abertura da licitação.

Registre-se que se encontra dentro dos preceitos
legais e regulamentares a participação na licitação às
microempresas e empresas de pequeno porte, quanto aos
critérios de desempate.

  
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 o Acórdão
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 Em face do que determina o Acórdão
2.328/2015/TCU/Plenário do Tribunal de Contas da União,
item   9.3.1.,  in verbis, "elabore listas de verificações para
atuação das consultorias jurídicas na fase interna da licitação,
orientando-as ainda para que as acostem aos autos dos
processos licitatórios", segue a pertinente lista de verificação:

 

   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 NA LEI N. 10.520/02 E
8.666/93 (ESTA, APLICADA SUBSIDIARIAMENTE), NO DECRETO N. 5.450/05
E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CNJ N. 44/12, NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO
DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE
PREGÃO, NO FORMATO ELETRÔNICO. 

  

QUESTIONAMENTOS Sim Não Evento/Obs. 

 FORMALIDADES PRELIMINARES        

1)  Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição pretendida? Ref. art. 38,
caput, da Lei nº 8.666/93       X   

2 A contratação pretendida integra o planejamento de contratações? X  
 0314691 e

0310122

TERMO DE REFERÊNCIA    
3) O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública que demanda a futura
contratação? X   0314691

4) O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens e/ou serviços que serão
contratados? X  Idem

5) O Termo de Referência contém justificativa para enquadramento do objeto como bem e/ou
serviço comum? X  Idem

6) O Termo de Referência contém justificativa para utilização do Pregão Presencial em
detrimento do Eletrônico?   Não se aplica

7) O Termo de Referência contém justificativa para prévia seleção de marcas e/ou
especificações?   Não se aplica

8) O Termo de Referência contém justificativa para exigência de exibição de amostras ao
longo do processo de licitação?   Não se aplica   

     
9) O Termo de Referência contém justificativa para o agrupamento de itens?  X   
10) O Termo de Referência contém justificativa para a exigência de atestados de capacidade
técnica?   Não se aplica

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?   Não se aplica

12) O Termo de Referência prevê regras claras para a apresentação de atestados de
capacidade técnica?   Não se aplica

13) As quantidades mínimas exigidas para comprovação da capacitação técnico operacional
estão devidamente justificadas em fase da natureza e da complexidade do objeto? Foram
fixadas em percentuais razoáveis e justificados?

  Não se aplica

14) O Termo de Referência contém justificativa para a necessidade de apresentação de
atestados independentes para cada capacitação técnica a ser comprovada?   Não se aplica

15) O Termo de Referência contém justificativa para vistoria e/ou visita técnica?   Não se aplica
16) O Termo de Referência contém justificativa para as limitações de tempo, época e/ou de
locais específicos para atestados de capacidade técnica?   Não se aplica

17) O Termo de Referência contém justificativa para a cotação de quantidade inferior à
demandada?   Não  se aplica

18) O Termo de Referência contém justificativa para contratação de serviços mediante
alocação de postos de trabalho (mão de obra residente)?   Não se aplica

19) O Termo de Referência contempla levantamento de mercado com análise de outras
soluções de contratação do serviço? Ref. Acórdão TCU-Plenário n. 2328/2015   Não se aplica

20) O Termo de Referência contém justificativa para as exigências de propriedade, posse e ou
localização de instalações, máquinas e/ou equipamentos?   Não se aplica

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?   Não se aplica

22) O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade?  X  

23) Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente?  X   0318889

PESQUISA DE PREÇOS    

24) Foi realizada ampla pesquisa de preços? X   0330352
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? X   

26) Foi produzido mapa comparativo com os preços encontrados? X   0330338
27) Os preços encontrados na pesquisa foram submetidos ao exame da unidade de atuação  X  
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demandante e devidamente aprovados?  X  

  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?

 X  0338848

29) Os autos contém justificativa para o afastamento da exclusividade prevista para
microempresas e empresas de pequeno porte e Sociedade Cooperativa? X   0338871

30) A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e de saneamento às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de empate,
às propostas superiores em até 5% do menor preço cotado?

X   0338848

31) A minuta do edital contém previsão de cota reservada às entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada a divisibilidade do 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

  Não se aplica

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)? 

  Não se aplica

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? 

  Não se aplica

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?

  Não se aplica

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). 

  Não se aplica

36) A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de lances, dos critérios de
julgamento, classificação e aceitação das propostas? X   0338848

37) As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital estão de acordo com a
legislação? X  Idem

38) As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista contidas na minuta do edital
estão de acordo com a legislação? X  Idem

39) A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor a ser contratado? X   
40) A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios de habilitação econômico-
financeira?  X  

41) A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a exequibilidade das propostas?   Não se aplica
42) A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica penalidades aplicáveis na fase
de julgamento da licitação? X   

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? X   0338848

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? X  Idem

45) A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição das obrigações
atribuídas ao contratante e à fornecedora? X  Idem

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? X  Idem

47) A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição das sanções
administrativas aplicáveis às fornecedoras que incorrerem em inadimplemento? X  Idem

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). 

  Não se aplica

49) A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece, quando for o caso, a
segregação entre o recebimento provisório e o definitivo?   Não se aplica

50) A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que viabilizem a vinculação da
remuneração com os resultados?   Não se aplica

 51)  A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de reajuste e/ou repactuação
de preços?   Não se aplica

52) A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a fornecedora, a obrigação
de devolver valores eventualmente recebidos em excesso?   Não se aplica

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS    
53) As normas que dispõe sobre margem de preferência foram observadas? Ref. Decretos
nºs 7546/ 2011 e 8538/2015 X   0338848

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

  Não se aplica

55) Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no art. 10 do Decreto nº
8.538/15, devidamente justificada, a afastar a exclusividade? X   

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 X  Em curso

57) Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da fase externa da
licitação? Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05  X pendente

58 ) Consta a publicação do aviso de edital? Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17
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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  X pendente

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  X pendente

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? 

  Não se aplica

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS    
61) Os autos do processo contêm documento indicativo da existência de recursos
orçamentários para suportar a despesa?  X  0340122 -

parcial
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
n.101/2000)? 

  Não se aplica

 63) Os autos do processo contêm declaração do ordenador da despesa (artigo 16, II, da Lei
Complementar n. 101/2000)?       Não se aplica

    

7. ALTERAÇÕES E PROVIDÊNCIA NECESSÁRIAS

 

  Sem embargo, para que o procedimento flua com
a segurança jurídica almejada, impende que:

1) aclare-se o critério de aceitabilidade dos preços,
previsto no item 9.2 da minuta do edital;

2) inclua-se, nas tabelas relativas ao valor
estimativo para aquisição de combustíveis (pleitos),
constantes no parágrafo primeiro da cláusula terceira da
minuta contratual e no item 11.9 do termo de referência, a
taxa de administração do sistema de gestão, tal como consta
nas tabelas imediatamente acima; 

3) defina-se a questão orçamentária relativa ao
pleito eleitoral, tal como consta no evento 0340122, ainda não
submetido ao Sr. Secretário de Administralção.

 
8. CONCLUSÃO

 Dessa forma, à vista do que consta no item
7 acima, remetem-se os presentes autos à SAD, para as
providências necessárias. 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/01/2018, às 18:19, 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
0340843 e o código CRC B82DF512.

0010233-59.2017.6.02.8000 0340843v21
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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 janeiro de 2018.
Sigam os autos à SLC, para providenciar os ajustes

recomendados pela AJ-DG, na minuta do edital
(evento 0340843 - item 7).

Quanto ao orçamento de eleições, convém
esclarecer que o orçamento aprovado é superior ao valor
estimado, como bem dito na informação de evento 0340122,
ou seja, há previsão orçamentária para a execução da despesa
dessa espécie.

Após, devolver o feito à AJ-DG, com a urgência que
o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/01/2018, às 20:13, 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
0341916 e o código CRC 9D00DCA3.

0010233-59.2017.6.02.8000 0341916v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001188  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0010233-59.2017.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Data: XX de XXXX de 2018 
Horário Abertura: XX horas 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 

Local: www.comprasnet.gov.br 
 
       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 
(menor taxa de administração), conforme descrito neste Edital e seus Anexos 
objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis, de forma indireta, sob 
o regime de empreitada por preço global, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Seção de Administração de Prédios e Veículos deste Tribunal. 
 
       O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, 
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. 
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123/2006, o 
Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 
8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.       O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de 
combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, 
com a utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de 
veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou 
requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, 
locados ou cedidos, para atender as necessidades ordinárias para o período de 12 
(doze) meses, e parte das necessidades do pleito eleitoral (2018). 
 
1.2     O valor base estimado a ser gasto com combustível no exercício 2018 é de R$ 
198.235,56 (cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e 
seis centavos), conforme detalhamento constante do subitem 11.9 do Anexo I, deste 
Edital. 
 
2- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
2.1  A prestação dos serviços deverá ser executada conforme item 3 do Termo de 
Referência - Anexo I deste edital. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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3.1.  Poderá participar deste pregão pessoa jurídica do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrada 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. 
 
3.2.  Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 
 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes que se enquadrem como 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma 
legal. 
 
3.4.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 

   3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 

3.4.5. 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). 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para 
fins de habilitação. 
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4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 

acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 
3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
proceder ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e hora marcadas para 
a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando então, 
automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas. 

 
5.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 
 

5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
5.3.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
5.4. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

5.4.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

 
5.5.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) descrição clara e detalhada dos serviços, de acordo com as especificações 
deste Edital; 

 
b) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
abertura deste Pregão; 
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c) a planilha de formação de preço de acordo com o Anexo I-A deste edital; 
 
d) o percentual correspondente a taxa de administração, sendo admitidas apenas 
duas casas após a vírgula; 
 

d.1) Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou 
negativas, podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da 
proposta. 

e) o valor global da proposta expresso em moeda nacional, sendo admitidas 
apenas duas casas após a vírgula, expresso em algarismos arábicos e por extenso, 
prevalecendo, na ocorrência de discrepância quanto ao valor, a informação 
prestada por extenso; 
 

e.1) O valor global da proposta, a ser utilizado inclusive para os lances, 
corresponde ao valor base da contratação de R$ 198.235,56 (cento e noventa 
e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) mais o 
percentual relativo à taxa de administração. 

 
f) a declaração expressa de que o preço ofertado compreende as despesas 
necessárias previstas no item 5.7. 

 
5.5.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 

 
5.5.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo 
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 
 

5.5.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para 
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na 
execução contratual. 

 
5.5.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na 
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.13. 
 
5.5.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca do material ofertado. 
 
5.5.5. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada de cada item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste Edital. 

 
5.6.  As declarações referidas no subitem 11.1. “c”, deverão ser enviadas, em 
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta 
pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, 
quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio 
das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
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5.7.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
5.8.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.10.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição 
ou encargo. 
 
5.11.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.12.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição 
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
5.13.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, 
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 I-A. 
 
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.  O Pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, 
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais 
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente 
Edital. 
 
6.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital 
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 

 
6.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 
 

6.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 

 

Minuta alterada (0342092)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 207



 

   
JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

7- DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
7.1.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor global da proposta que 
representa o somatório da taxa de administração (comissão que será fixa) com o 
volume de vendas, observando-se a fórmula constante no item 7.1.2, onde a 
variável será sempre a taxa de administração da proposta. 
 
7.1.2.   Para se calcular o valor total da proposta a fórmula aplicada será ((A/100) X 
B)+ B, onde “A” é a taxa de administração (valor variável em porcentagem) e “B” 
valor base de  R$ 198.235,56 (cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco 
reais e cinquenta e seis centavos), correspondente a estimativa de gasto de 
combustível, conforme item 1.2 deste edital. 
 
7.1.3.  Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de 
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição dos 
combustíveis. 
 

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 
as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
7.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.        Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.       No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação 
desta licitação. 
 

7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
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critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 

 
7.9.   O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a 
compra de combustíveis, com o valor da taxa de Administração, conforme modelo de 
planilha do Anexo I-A. 
 
8 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
8.1.       Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 
44 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 

8.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
8.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
8.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, 
após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a 
comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação. 

 
8.2. Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou 
grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, 
seja até 5% superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará 
mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance. 
 
8.3. Para efeito do disposto no item 8.1., ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal 
procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características, 
disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, 
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a 
fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do 
direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo 
lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as 
demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma 
condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não 
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existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a 
classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por 
cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do 
item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e 
convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final 
do desempate. 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, 
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e 
classificação final dos fornecedores participantes. 
 

8.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
8.5. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo 
será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de 
onde parou. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
9.1.      O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de 
menor preço global, caracterizado pela menor taxa de administração, decidindo sobre a 
aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor estimado pela Administração, ou seja, o preço de referência, de R$ 
198.235,56 (cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e 
seis centavos), haja vista que o valor estimado para taxa de administração foi zero. O 
valor estimado representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 
 
9.3.      Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer a menor taxa 
de administração sobre o volume de vendas estimado e tiver atendido a todas as 
exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 
  
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao edital. 
 

9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
9.6   A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser confeccionada 
conforme o modelo contido no Anexo I-A e enviada quando for solicitado pelo pregoeiro.  
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10 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
10.1     Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, 
também pelo sistema, 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 III. 
 
11 - DA HABILITAÇÃO 
 
11.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação de regularidade da licitante 
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação 
Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio 
de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda Estadual, por se tratar 
de prestação de serviços. 
 

a1.) As empresas deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição; 

a2.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com 
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do 
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo.  

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de 
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade 
com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.6. 
do edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 
habilitação da empresa; 
 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
 
 c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

 
11.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, 
o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da 
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria 
Geral da União, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparencia.gov.br). 
 
11.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado 
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
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horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 

 
11.3.1.  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. 

 
11.4.     A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da 
LC 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015. 
 

11.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado prazo de cinco 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
 
11.4.3.      A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

 
11.4.4.     A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.4.1. 
e 10.4.3. 
 
11.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo 
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, ou revogar a licitação. 

 
11.5.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 11.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
11.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
11.8.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
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12.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a 
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 
12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados 
à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site 
www.comprasnet.gov.br. 
 
13 - DOS RECURSOS 
 
13.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
13.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
13.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do 
recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, 
desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, 
exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua 
decisão à autoridade competente. 
 
13.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos 
que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
13.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 
14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente 
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
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14.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. A Taxa de Administração ofertada será fixa e irreajustável. 
 
16 - DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de 
pagamento, condições de execução em conformidade com este edital. 
 
16.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de Empenho 
respectiva, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de 
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
 
16.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
recusar-se a receber a Nota de Empenho ou 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. 
  
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. A licitante que 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 fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

 
17.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 

17.2.1. Poderá a administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para a interposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 
02 (dois) dias do inicio do cumprimento das obrigações contratuais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
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17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;  

 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão do atraso no inicio, ou no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 

em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas; 

 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
 

17.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.7.  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.  

 
17.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

 
17.9.  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. 

 
17.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

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

 
17.12.  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-
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lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
as disposições do Direito Privado. 

 
17.13.  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 mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal respectiva 
devidamente atestada pelo gestor do contrato. 
 

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

 a) Identificação do posto de abastecimento (Nome e endereço); 

 b) Identificação do veículo (marca, modelo e placa); 

 c) Tipo de combustível; 

 d) A data e hora da transação; 

 e) Quantidade de litros fornecida; 

 f) Valor da operação. 
 
18.3.  Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal 
fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
18.4.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
18.5.  O pagamento mensal será efetuado em parcela única. 
 
18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
 
18.8. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
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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 orçamentários a serem aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas em 2018, consignados nas ações de Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas e Pleitos Eleitorais. 
 
19.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
  
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

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

d.1) Dos veículos: marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível 
do veículo, conforme Anexo I-B; 
  
d.2)  Dos condutores: Nome, matrícula e unidade de lotação. 
 

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

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a)  Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital, do 
Termo de Referência e com os termos da proposta de preços; 
 
b) Designar um representante perante o TRE/AL para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 
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c) Manter uma rede de postos de abastecimento credenciados e equipados para 
aceitar transações com os cartões eletrônicos nos estados da região nordeste e 
especificamente nas seguintes cidades do estado de Alagoas: Arapiraca, Coruripe, 
Delmiro Gouveia, Maceió, Maribondo, Novo Lino, Olho D’água das Flores, Palmeira 
dos índios, Penedo, Porto Calvo, Porto Real do Colégio, Santana do Ipanema, São 
Miguel dos Campos, São Sebastião e União dos Palmares. 

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

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

d.1) Manter credenciado na cidade de Arapiraca, pelo menos, 02 (dois) 
postos de abastecimento; 

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

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

g) Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar operações 
mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos cartões 
eletrônicos ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das informações 
necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos. 

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

j) Disponibilizar a relação dos postos credenciados constando: Nome do 
estabelecimento, endereço e telefone. 

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

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

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

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

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

p) Cumprir as determinações do Gestor do contrato, a fim de que os serviços sejam 
regularmente prestados. 
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q) Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto 
deste edital. 

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

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

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

 
21.2. 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. 
 
21.3.  É expressamente proibida a veiculação de publicidade, vinculativa ou não, 
acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
21.4. É expressamente proibida, a partir da data de assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   
 
21.5. É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de postos 
pertencentes a uma única distribuidora. 
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o certame, 
ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte, dando 
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 
22.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
22.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
22.4.  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. 
 
22.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no TRE/AL. 
 
22.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
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jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
22.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
22.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
22.9.  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. 
 
22.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
22.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 24.10, no caso de ser retirado em 
Maceió/AL, 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 - Planilha de Formação de Preços;   
ANEXO I-B – Relação dos veículos pertencentes ao TRE/AL; 

    ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; e 
   ANEXO III – Minuta do contrato. 

 
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 2018. 
 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão 
de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-
32, pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização de cartões 
eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos 
geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para 
atender as necessidades ordinárias para o período de 12 (doze) meses, e parte das 
necessidades do pleito eleitoral (2018). 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 
2.2. A contratação de uma empresa para Gestão de Abastecimento de Veículos visa 
não apenas o fornecimento de combustíveis aos veículos da frota do TRE – AL em 
todo o Estado, mas permitir que os mesmos possam ser abastecidos na 
eventualidade da realização de viagens a outros Estados da Federação. Este 
contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema 
informatizado que possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota, 
permitindo o controle da mesma, orientando a tomada de decisões gerenciais 
acerca dos veículos, roteiros e condutores. Assegurará também um melhor controle 
orçamentário evitando o uso de recursos de suprimento de fundos quando da 
ocasião de viagens a lugares distantes do município sede. Cabe também ressaltar 
que a abertura de um certame licitatório pelo critério de menor taxa de 
administração é um fator de racionalização da aplicação dos recursos públicos. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.1. A empresa contratada deverá confeccionar um cartão eletrônico, ou emissão 
de outro dispositivo tecnológico para cada veículo do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, imprimindo em cada um deles a identificação da Contratante, a saber, TRE 
- AL, descrição sucinta do veículo e placa, de acordo com relação constante do 
ANEXO I-B. 

3.2. A cada cartão eletrônico ou dispositivo tecnológico será atribuído previamente 
um limite de crédito mensal, para uso exclusivo na compra de combustível e arla-
23 (para os veículos que utilizam o diesel s-10) para consumo do veículo, cujo valor 
será determinado pela Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV, de 
acordo com o uso de cada um dos veículos cadastrados. 
3.3. A empresa contratada deverá fornecer, ainda, 20 (vinte) cartões magnéticos ou 
outro dispositivo tecnológico habilitados para o abastecimento de quaisquer outros 
veículos que estejam a serviço do TRE - AL, ficando os cartões sob a guarda da 
Seção de Administração de Prédios e Veículos. 
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3.4. As cotas mensais de consumo de combustível de cada veículo serão definidas 
pelo TRE – AL, podendo a SAPEV solicitar cotas extras quando necessário. 

 
3.4.1 As cotas mensais deverão ser creditadas no primeiro dia útil após aquele da 
data da fatura mensal e as cotas extras deverão ser creditadas imediatamente após 
a sua solicitação. 

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

3.6. Somente poderão ser abastecidos os veículos que contiverem as 
características registradas nos respectivos dispositivos. 

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

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

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

3.10. O sistema deverá permitir a identificação dos condutores dos veículos. 

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

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

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

3.14. A empresa contratada deverá disponibilizar via Internet, em tempo real e 
mediante senhas de controle de acesso, os registros dos dados dos abastecimentos 
e relatórios com informações gerenciais, financeiras e operacionais que permitam o 
controle das despesas, condutores e consumo específico por veículo, além dos 
possíveis desvios em relação aos parâmetros adotados. 
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3.3. Os relatórios disponibilizados deverão permitir o acesso a informações 
referentes aos volumes e/ou valores dos abastecimentos, quilometragens, consumo 
e preços praticados pelos postos credenciados, permitindo que os dados acima 
possam ser relacionados aos veículos, condutores e postos de abastecimentos. 

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

3.5. Deverão ser enviados para a SAPEV e-mails de alerta sempre que houver 
alguma operação que apresente inconsistência e/ou fuja aos parâmetros 
preestabelecidos. 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo 
de Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da 
proposta de preços; 

4.2. Designar um representante perante o TRE - AL para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

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

4.3.1. É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de postos 
pertencentes a uma única distribuidora; 

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

4.4.1. Manter credenciado na cidade de Arapiraca pelo menos 02 (dois) postos 
de abastecimento; 

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

4.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 

4.7. Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar 
operações mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos 
cartões eletrônicos ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das 
informações necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos; 
4.8. Reembolsar pontualmente aos postos credenciados os valores referentes aos 
combustíveis fornecidos através da presente contratação, asseverando-se que o 
TRE – AL não responderá solidária ou subsidiariamente pelo reembolso, sendo este 
de exclusiva responsabilidade da empresa contratada; 
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4.9. Disponibilizar a relação dos postos credenciados constando: Nome do 
estabelecimento, endereço e telefone; 

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

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

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

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

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

4.15. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços 
objeto deste Termo de Referência; 

4.16. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 

4.17. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 

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

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor; 

5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal; 

5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade 
manifestada na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas pertinentes; 

5.4. Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos 
veículos (Anexo II) bem como dos condutores. 
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6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor designado para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas 
necessárias e/ou convenientes. 

7. DO PAGAMENTO 

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

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

- Identificação do posto de abastecimento; 

- Identificação do veículo; 

- Tipo de combustível; 

- A data e hora da transação; 

- Quantidade de litros fornecida; 

- Valor da operação. 

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

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

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

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

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

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

 

9. DA DOTAÇÃO 
 
9.1 Os custos da presente contratação serão suportados à custa do orçamento 
destinado ao exercício de 2018 (ordinário e pleitos). 

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 

10.1.1. 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; 

10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze 
por cento), em razão de atraso no início, ou no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas; 

10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais; 

10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa; 

10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma 
indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 

11.2. O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a 
compra de combustíveis para os veículos do TRE-AL, mais o valor da Taxa de 
Administração, conforme consta do item 11.9. 

11.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor taxa 
de administração, conforme Planilha de Formação de Preços, constante do ANEXO I. 

11.4. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de 
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição dos combustíveis. 

 

Minuta alterada (0342092)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 226



 

   
JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 

11.5. Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou negativas, 
podendo ser solicitada a demonstração de exeqüibilidade da proposta. 

11.6. No percentual de administração deverão estar incluídos todos os tributos, 
tarifas e despesas incidentes sobre o serviço a ser executado. 

11.7. A listagem com a rede de postos credenciada deverá ser apresentada e 
aprovada pela SAPEV antes da assinatura do contrato. 

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

- 10 automóveis tipo passeio; 

- 2 microônibus (van); 

- 1 microônibus (van) tipo furgão 

- 4 caminhonetes a diesel 

- 3 caminhões; 

- 4 motocicletas 

- 3 geradores. 

- 1 ônibus 

11.9. A estimativa de consumo anual de combustíveis é: 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO    
EXERCÍCIO DE 2018 ORDINÁRIO 

Gasolina R$ 95.280,00 

Óleo Diesel R$ 70.500,00 

Arla 32      R$ 1.200,00 

Valor Total dos Combustíveis R$ 166.980,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em  %)   R$    

VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL   R$    

 

VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018 
(PLEITOS) 

GASOLINA R$ 19.700,00 

DIESEL R$ 11.255,56 

ARLA-32 R$ 300,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em ____%)        R$ ________ 

VALOR TOTAL  R$ 31.255,56 
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11.10. Os preços praticados pelos postos da rede credenciada são aqueles 
de mercado; 

11.11. Os Preços Unitários de Referência dos Combustíveis, utilizados na tabela que 
compõe o item 11.9, correspondem ao Preço Médio ao Consumidor no município de 
Maceió, no Levantamento de Preços efetuado pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, no mês de novembro do corrente ano, e 
servem, unicamente, para a estimativa do valor a ser empenhado / contratado; 

11.12. Conforme a necessidade e havendo vantajosidade, o gestor do contrato 
poderá autorizar o abastecimento com álcool combustível, principalmente, 
considerando-se que há 08 (oito) veículos oficiais com motores bi-combustíveis, ou 
seja, podem ser abastecidos com gasolina ou álcool, ressaltando-se que tal 
hipótese não interferirá nos valores estimados apresentados no subitem 11.9; 

11.13. A SAPEV poderá solicitar o credenciamento de novos postos de 
abastecimento, caso os postos da capital citados no item 4.4 ou os postos do 
interior citados no item 4.3 estejam praticando preços acima dos limites apontados 
pela tabela da ANP; 

11.14. A SAPEV poderá também, em caso de necessidade, solicitar o 
credenciamento de novos postos de abastecimento, considerando-se entre outras 
situações o atendimento de alguma região específica do estado de Alagoas não 
contemplada pela relação de cidades enumeradas no subitem 4.3; 

11.15. A SAPEV considerará como não credenciado todo posto de abastecimento 
que conste da relação de Postos Revendedores Autuados e/ou Interditados por 
Qualidade de Combustíveis da ANP; 

11.16. A empresa contratada poderá, apresentando justificativa razoável, solicitar 
à SAPEV a substituição de qualquer cidade constante no subitem 4.3, cabendo a 
essa unidade gestora autorizar ou não tal solicitação, preservados os interesses da 
administração pública. 

12. DA VIGÊNCIA 

12.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta meses), com eficácia legal 
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

Maceió/AL, 07 de novembro de 2017. 

 

      Gustavo Antonio Góis dos Santos      

Assistente I – SAPEV 
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ANEXO I-A 

 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 

ITEM ÚNICO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
gestão de abastecimento de combustíveis, com a utilização de 
cartões magnéticos, da frota de veículos a serviço deste TRE/AL. 

Taxa de 
Administração (A) 

 

x,xx% (utilizar o máximo de duas casas decimais) 

    Valor base (B) R$ 198.235,56 (ordinário +pleitos) 

VALOR DA 
PROPOSTA 

 

R$ x,xx ( informar o valor obtido por (((A / 100) x B) + B) ) 

 

 

 

(*) Os lances subsequentes devem ser efetuados observando-se a fórmula acima, onde 
a variável será sempre a taxa de administração proposta. 

 

 

O valor base (B) R$ 198.235,56 corresponde à estimativa de gasto de combustível, 
conforme item 11.9 do Anexo I (Termo de Referência).  
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ANEXO I - B 

DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS ATUALMENTE PERTENCENTES AO TRE-AL 
 

ITEM MARCA / MODELO COR ANO FAB COMBUSTÍVEL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel Cor 

Branca 
QLD 0340 2015/2016 diesel 

 

Maceió/AL, 08 de novembro de 2017. 

 

Gustavo Antonio Góis dos Santos            
   Assistente I - SAPEV 
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      ANEXO II 

 
MINUTA 
 

CONTRATO Nº XX/2018 
Processo n.º 0010233-59.2017.6.02.8000 

 
Contrato de serviços de gestão de 
abastecimento de combustíveis, com a 
utilização de cartões eletrônicos que entre si 
celebram a União, por intermédio do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, e a empresa 
______________. 

 
  Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado, 
a União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, situado na Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador José Carlos Malta Marques, brasileiro, 
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 124.811 SSP/AL, inscrito no 
CPF sob o nº 045.410.304-20, residente e domiciliado nesta Cidade , e de outro, a 
empresa ..........................., situada na ..................., n.º ..............., bairro ..............., 
nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  n° ..................., daqui por diante denominada 
CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) .................., residente e domiciliado na 
..............., n.º ........., bairro ........., nesta, portador da CI sob n.º .............., inscrito no 
CPF/MF sob n° ................., resolvem celebrar o presente a contratação de gestão de 
abastecimento de combustíveis, com a utilização de cartões eletrônicos, com fulcro na 
Lei n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05 e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
observando, ainda, as disposições da lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do 
consumidor), compatíveis com esta contratação. Aplica-se, também, a Resolução do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site 

www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações gerais, Normas de Contratação, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão de 
abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, com a 
utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos 
grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, 
para atender as necessidades ordinárias para o período de 12 (doze) meses, e parte das 
necessidades do pleito eleitoral (2018), de acordo com as especificações do Termo de 
Referência - Anexo I do Pregão nº XX/2018. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A frota atual do Tribunal Regional Eleitoral é composta até a 
presente data pelos veículos constantes no Anexo I-B do edital. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO – Conforme a necessidade e havendo vantajosidade, o gestor do 
contrato poderá autorizar o abastecimento dos veículos com álcool combustível, 
principalmente, considerando-se que há veículos oficiais com motores bi-combustíveis, 
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ou seja, podem ser abastecidos com gasolina ou álcool, ressaltando-se que tal hipótese 
não interferirá na estimativa descrita no parágrafo primeiro da cláusula terceira deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
  
 A empresa contratada deverá confeccionar, sem custos para o Contratante, um 
cartão eletrônico, ou emissão de outro dispositivo tecnológico para cada veículo do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, imprimindo em cada um deles a identificação da 
Contratante, a saber, TRE/AL, marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e 
combustível do veículo, de acordo com a relação constante no Anexo I-B do edital do 
Pregão nº XX/2018. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A cada cartão eletrônico será atribuído previamente um limite 
de crédito mensal, para uso exclusivo na compra de combustível e arla-23 (para os 
veículos que utilizam o diesel s-10) para consumo do veículo, cujo valor será 
determinado pela Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV, de acordo 
com o uso de cada um dos veículos cadastrados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A empresa contratada deverá fornecer, ainda, 20 (vinte) 
cartões magnéticos ou outros dispositivos tecnológicos habilitados para o 
abastecimento de quaisquer outros veículos que estejam a serviço do TRE/AL, ficando 
os cartões sob a guarda da Seção de Administração de Prédios e Veículos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DO VALOR DO CONTRATO E DAS 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
         O valor global do presente Contrato é estimado em R$ XXXX (XXXXX), já 
considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da 
execução do objeto. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- A estimativa de consumo anual de combustíveis é: 
 

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
NO EXERCÍCIO DE 2018 ORDINÁRIO 

Gasolina R$ 95.280,00 

Óleo Diesel R$ 70.500,00 

 Arla 32     R$ 1.200,00 

Valor Total dos Combustíveis   R$ 166.980,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em ____%)     R$ ________ 

VALOR TOTAL ESTIMADO    R$ __________ 
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VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018 
(PLEITOS) 

GASOLINA R$ 19.700,00 

DIESEL R$ 11.255,56 

ARLA-32 R$ 300,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em ____%)        R$ ________ 

VALOR TOTAL R$ 31.255,56 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A taxa de administração cobrada pela CONTRATADA será de 
.....% (........ por cento) sobre o valor total anual estimado deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor do parágrafo anterior será fixo e irreajustável. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida mensalmente, detalhando 
o valor total dos combustíveis fornecidos no período e o respectivo valor dos serviços 
de gerenciamento, devendo ser acompanhada de um relatório analítico discriminando 
os abastecimentos realizados no período contendo as seguintes informações: 
 
 a) Identificação do posto de abastecimento (Nome e endereço); 

 b) Identificação do veículo (marca/ modelo e placa); 

 c) Tipo de combustível; 

 d) A data e hora da transação; 

 e) Quantidade de litros fornecida; 

 f) Valor da operação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da 
nota fiscal fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta 
corretiva, não sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de 
prazo de pagamento. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento mensal será efetuado em parcela única. 
 
PARÁGRAFO NONO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 

Minuta alterada (0342092)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 234



 

   
JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

PARÁGRAFO ONZE - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção conforme a legislação de regência, para que sobre 
o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

PARÁGRAFO DOZE - 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 QUARTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
Exercício 2018, PTRES n° 084621(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - 
Natureza de Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

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

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

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

d.1) Dos veículos: marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível 
do veículo, conforme Anexo I-B do PE nº XX/2018; 
  
d.2)  Dos condutores: Nome, matrícula e unidade de lotação. 
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e) Solicitar, através do gestor, em tempo hábil, a Secretária de Administração, as 
decisões e providências que ultrapassem a competência de gestão, para a adoção 
de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 
 CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A Contratada obriga-se a: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital, do 
Termo de Referência e com os termos da proposta de preços; 

 
b) Designar um representante perante o TRE/AL para prestar esclarecimentos e 

atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do 
contrato; 

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

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

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

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

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

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

h) Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar operações 
mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos cartões 
eletrônicos ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das informações 
necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa anuência do TRE-AL. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da data de assinatura do 
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO - É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de 
postos pertencentes a uma única distribuidora. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta meses), com eficácia legal 
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento 
em dia de expediente. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
  No caso de a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações 
legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A licitante contratada, durante a execução da contratação, 
ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena  

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;  

 
b)   Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão do atraso no inicio, ou no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 

em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas; 

 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
 

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - 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 
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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 SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - 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. 

 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO ONZE - 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. 

 
PARÁGRAFO DOZE - 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 NONA – DA RESCISÃO 
 

O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por 
parte da contratada, assegurará ao contratante o direito de dá-lo por rescindido, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula Oitava, por ato unilateral e escrito e sem que assista à 
contratada o direito a qualquer indenização. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dar-se-á, também, a rescisão por acordo entre as partes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá, ainda, ser rescindido o contrato em razão dos 
seguintes motivos: 
 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de cláusulas 
contratuais, especificações ou prazos; 
 
b) atraso no início ou interrupção na prestação dos serviços regularmente solicitados; 
 
c) cometimento reiterado de faltas durante a execução do contrato, conforme  
advertências da  Administração; 
 
 d) outros compatíveis com o objeto deste procedimento, previstos na Lei de Licitações 
e Contratos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes da execução deste contrato, porventura existentes, até o limite 
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dos prejuízos causados ao contratante, sem prejuízo das sanções administrativas 
previstas. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS ALTERAÇÕES 
 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo 
primeiro do referido artigo. 
 
CLÁUSULA ONZE – DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À 
PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório referente 
ao Pregão nº XX/2018, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta no 
processo administrativo n° 0010233-59.2017.6.02.8000 (evento SEI nº XXXX). 
 
CLÁUSULA DOZE – DO FORO 
 

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

 
CLÁUSULA TREZE  –  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 QUATORZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
       

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as partes, e 
serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.  
    

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e 
testemunhas abaixo: 
                                         

Maceió/AL, XX de XXXX de 2018. 
 
Pelo TRE/AL     
                    
                               Desembargador José Carlos Malta Marques 
 
 
Pela Empresa           
 
                                             Representante da empresa 
                                                             

 
 
 
 
 
 

Minuta alterada (0342092)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 240



 

   
JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 
ANEXO III 

Pregão Eletrônico nº XX/2018 
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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DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2018.
À AJ-DG,
Após complementações efetuadas na minuta,

conforme determinado no Parecer nº 84 dessa Assessoria
(0340843).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 25/01/2018, às 14:16, 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
0342094 e o código CRC 47C451F6.

0010233-59.2017.6.02.8000 0342094v1
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PROCESSO : 0010233-59.2017.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 97 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Esta Assessoria Jurídica tem por cumpridas as diligências
recomendadas no Parecer nº 84, constante do evento SEI nº 0340843, razão
por que, em complementação à mencionada peça técnica, aprova a minuta de
edital alterada (0342094).

 
À consideração superior, com a sugestão de que seja dada

continuidade ao feito, tendente à contratação almejada.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 25/01/2018, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0342179 e o código CRC 64D5224B.
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CONCLUSÃO

Maceió, 26 de janeiro de 2018.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo 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, submeto à superior consideração de Vossa
Excelência, sugerindo, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do presente certame,
na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de gestão de
abastecimento, com o fornecimento de combustíveis, juntamente
com o ARLA-32, nos termos da minuta 0342092, aprovada pela
Assessoria Jurídica desta Direção-Geral, por meio do Parecer
84/2018 (0340843), complementado pelo Parecer 97/2018 (0342179).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 26/01/2018, às 12:00, 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
0342506 e o código CRC 5177ED86.
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PROCESSO : 0010233-59.2017.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Decisão. Autorização. Fase externa. Licitação. Combustíveis.

 

Decisão nº 245 / 2018 - TRE-AL/PRE/GABPRE

De acordo com a sugestão ofertada pela Senhor Diretor-
Geral Substituto (0342506).

AUTORIZO a abertura da fase externa do certame
licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor
preço global, objetivando a contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o
fornecimento de combustíveis, juntamente com o ARLA-32, pelo
critério de menor taxa de administração, com a utilização de cartões
eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou
requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste
Tribunal, próprios, locados ou cedidos.

À SAD, para a divulgação do competente
instrumento convocatório, nos termos da minuta aprovada pela
Assessoria Jurídica da Direção-Geral (0342092), e demais medidas
cabíveis.

 
Des. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES

PRESIDENTE

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 30/01/2018, 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
0342646 e o código CRC DBF31DB0.
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Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00003/2018 Eletrônico Tradicional

Nº do Processo Tipo de Licitação

0010233-59.2017 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional
Quantidade Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

1 1 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

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
045.410.304-20 JOSE CARLOS MALTA MARQUES

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
07/02/2018

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2018NE000038

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 07/02/2018 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

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de 
combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização de cartões 
eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos 
veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados 

Ordenador de Despesa - Presidente 

Chefe da Seção de Licitações e Cont
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 06/02/2018 13:45:53 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00003/2018 Eletrônico Tradicional

Quantidade Informada de
Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

1 1 0

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Utiliza Margem de Preferência

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação

do Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Margem de
Preferência

(%)
Grupo Consis-

 tente? Ação

1 S
25372 - Controle
de
Abastecimento
de Veículos

- 1 lote completo Menor
Preço - Não - - Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

Um registro encontrado.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0033//22001188  
  

PROCESSO Nº: 0010233-59.2017.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Data: 23 de fevereiro de 2018 
Horário Abertura: 08 horas 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 

Local: www.comprasnet.gov.br 
 
       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 
(menor taxa de administração), conforme descrito neste Edital e seus Anexos 
objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis, de forma indireta, sob 
o regime de empreitada por preço global, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Seção de Administração de Prédios e Veículos deste Tribunal. 
 
       O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, 
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. 
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123/2006, o 
Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 
8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.       O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de 
combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, 
com a utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de 
veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou 
requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, 
locados ou cedidos, para atender as necessidades ordinárias para o período de 12 
(doze) meses, e parte das necessidades do pleito eleitoral (2018). 
 
1.2     O valor base estimado a ser gasto com combustível no exercício 2018 é de R$ 
198.235,56 (cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e 
seis centavos), conforme detalhamento constante do subitem 11.9 do Anexo I, deste 
Edital. 
 
2- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
2.1  A prestação dos serviços deverá ser executada conforme item 3 do Termo de 
Referência - Anexo I deste edital. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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3.1.  Poderá participar deste pregão pessoa jurídica do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrada 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. 
 
3.2.  Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 
 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes que se enquadrem como 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma 
legal. 
 
3.4.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 

   3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 

3.4.5. 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). 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para 
fins de habilitação. 
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4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 

acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 
3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
proceder ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e hora marcadas para 
a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando então, 
automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas. 

 
5.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 
 

5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
5.3.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
5.4. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

5.4.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

 
5.5.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) descrição clara e detalhada dos serviços, de acordo com as especificações 
deste Edital; 

 
b) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
abertura deste Pregão; 
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c) a planilha de formação de preço de acordo com o Anexo I-A deste edital; 
 
d) o percentual correspondente a taxa de administração, sendo admitidas apenas 
duas casas após a vírgula; 
 

d.1) Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou 
negativas, podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da 
proposta. 

e) o valor global da proposta expresso em moeda nacional, sendo admitidas 
apenas duas casas após a vírgula, expresso em algarismos arábicos e por extenso, 
prevalecendo, na ocorrência de discrepância quanto ao valor, a informação 
prestada por extenso; 
 

e.1) O valor global da proposta, a ser utilizado inclusive para os lances, 
corresponde ao valor base da contratação de R$ 198.235,56 (cento e noventa 
e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) mais o 
percentual relativo à taxa de administração. 

 
f) a declaração expressa de que o preço ofertado compreende as despesas 
necessárias previstas no item 5.7. 

 
5.5.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 

 
5.5.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo 
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 
 

5.5.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para 
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na 
execução contratual. 

 
5.5.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na 
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.13. 
 
5.5.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca do material ofertado. 
 
5.5.5. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada de cada item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste Edital. 

 
5.6.  As declarações referidas no subitem 11.1. “c”, deverão ser enviadas, em 
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta 
pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, 
quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio 
das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
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5.7.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
5.8.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.10.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição 
ou encargo. 
 
5.11.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.12.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição 
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
5.13.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, 
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 I-A. 
 
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.  O Pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, 
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais 
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente 
Edital. 
 
6.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital 
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 

 
6.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 
 

6.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
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7- DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
7.1.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor global da proposta que 
representa o somatório da taxa de administração (comissão que será fixa) com o 
volume de vendas, observando-se a fórmula constante no item 7.1.2, onde a 
variável será sempre a taxa de administração da proposta. 
 
7.1.2.   Para se calcular o valor total da proposta a fórmula aplicada será ((A/100) X 
B)+ B, onde “A” é a taxa de administração (valor variável em porcentagem) e “B” 
valor base de  R$ 198.235,56 (cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco 
reais e cinquenta e seis centavos), correspondente a estimativa de gasto de 
combustível, conforme item 1.2 deste edital. 
 
7.1.3.  Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de 
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição dos 
combustíveis. 
 

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 
as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
7.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.        Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.       No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação 
desta licitação. 
 

7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
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critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 

 
7.9.   O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a 
compra de combustíveis, com o valor da taxa de Administração, conforme modelo de 
planilha do Anexo I-A. 
 
8 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
8.1.       Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 
44 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 

8.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
8.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
8.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, 
após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a 
comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação. 

 
8.2. Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou 
grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, 
seja até 5% superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará 
mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance. 
 
8.3. Para efeito do disposto no item 8.1., ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal 
procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características, 
disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, 
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a 
fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do 
direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo 
lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as 
demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma 
condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não 
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existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a 
classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por 
cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do 
item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e 
convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final 
do desempate. 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, 
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e 
classificação final dos fornecedores participantes. 
 

8.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
8.5. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo 
será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de 
onde parou. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
9.1.      O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de 
menor preço global, caracterizado pela menor taxa de administração, decidindo sobre a 
aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor estimado pela Administração, ou seja, o preço de referência, de R$ 
198.235,56 (cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e 
seis centavos), haja vista que o valor estimado para taxa de administração foi zero. O 
valor estimado representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 
 
9.3.      Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer a menor taxa 
de administração sobre o volume de vendas estimado e tiver atendido a todas as 
exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 
  
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao edital. 
 

9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
9.6   A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser confeccionada 
conforme o modelo contido no Anexo I-A e enviada quando for solicitado pelo pregoeiro.  
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10 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
10.1     Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, 
também pelo sistema, 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 III. 
 
11 - DA HABILITAÇÃO 
 
11.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação de regularidade da licitante 
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação 
Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio 
de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda Estadual, por se tratar 
de prestação de serviços. 
 

a1.) As empresas deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição; 

a2.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com 
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do 
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo.  

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de 
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade 
com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.6. 
do edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 
habilitação da empresa; 
 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
 
 c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

 
11.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, 
o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da 
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria 
Geral da União, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparencia.gov.br). 
 
11.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado 
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
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horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 

 
11.3.1.  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. 

 
11.4.     A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da 
LC 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015. 
 

11.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado prazo de cinco 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
 
11.4.3.      A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

 
11.4.4.     A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.4.1. 
e 10.4.3. 
 
11.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo 
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, ou revogar a licitação. 

 
11.5.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 11.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
11.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
11.8.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
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12.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a 
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 
12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados 
à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site 
www.comprasnet.gov.br. 
 
13 - DOS RECURSOS 
 
13.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
13.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
13.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do 
recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, 
desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, 
exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua 
decisão à autoridade competente. 
 
13.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos 
que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
13.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 
14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente 
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
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14.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. A Taxa de Administração ofertada será fixa e irreajustável. 
 
16 - DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de 
pagamento, condições de execução em conformidade com este edital. 
 
16.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de Empenho 
respectiva, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de 
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
 
16.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
recusar-se a receber a Nota de Empenho ou 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. 
  
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. A licitante que 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 fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

 
17.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 

17.2.1. Poderá a administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para a interposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 
02 (dois) dias do inicio do cumprimento das obrigações contratuais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
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17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;  

 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão do atraso no inicio, ou no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 

em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas; 

 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
 

17.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.7.  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.  

 
17.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

 
17.9.  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. 

 
17.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

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

 
17.12.  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-
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lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
as disposições do Direito Privado. 

 
17.13.  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 mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal respectiva 
devidamente atestada pelo gestor do contrato. 
 

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

 a) Identificação do posto de abastecimento (Nome e endereço); 

 b) Identificação do veículo (marca, modelo e placa); 

 c) Tipo de combustível; 

 d) A data e hora da transação; 

 e) Quantidade de litros fornecida; 

 f) Valor da operação. 
 
18.3.  Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal 
fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
18.4.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
18.5.  O pagamento mensal será efetuado em parcela única. 
 
18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
 
18.8. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
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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 orçamentários a serem aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas em 2018, consignados nas ações de Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas e Pleitos Eleitorais. 
 
19.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
  
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

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

d.1) Dos veículos: marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível 
do veículo, conforme Anexo I-B; 
  
d.2)  Dos condutores: Nome, matrícula e unidade de lotação. 
 

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

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a)  Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital, do 
Termo de Referência e com os termos da proposta de preços; 
 
b) Designar um representante perante o TRE/AL para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 
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c) Manter uma rede de postos de abastecimento credenciados e equipados para 
aceitar transações com os cartões eletrônicos nos estados da região nordeste e 
especificamente nas seguintes cidades do estado de Alagoas: Arapiraca, Coruripe, 
Delmiro Gouveia, Maceió, Maribondo, Novo Lino, Olho D’água das Flores, Palmeira 
dos índios, Penedo, Porto Calvo, Porto Real do Colégio, Santana do Ipanema, São 
Miguel dos Campos, São Sebastião e União dos Palmares. 

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

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

d.1) Manter credenciado na cidade de Arapiraca, pelo menos, 02 (dois) 
postos de abastecimento; 

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

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

g) Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar operações 
mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos cartões 
eletrônicos ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das informações 
necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos. 

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

j) Disponibilizar a relação dos postos credenciados constando: Nome do 
estabelecimento, endereço e telefone. 

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

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

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

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

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

p) Cumprir as determinações do Gestor do contrato, a fim de que os serviços sejam 
regularmente prestados. 
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q) Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços objeto 
deste edital. 

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

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

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

 
21.2. 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. 
 
21.3.  É expressamente proibida a veiculação de publicidade, vinculativa ou não, 
acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
21.4. É expressamente proibida, a partir da data de assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   
 
21.5. É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de postos 
pertencentes a uma única distribuidora. 
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o certame, 
ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte, dando 
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 
22.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
22.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
22.4.  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. 
 
22.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no TRE/AL. 
 
22.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
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jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
22.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
22.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
22.9.  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. 
 
22.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
22.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 24.10, no caso de ser retirado em 
Maceió/AL, 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 - Planilha de Formação de Preços;   
ANEXO I-B – Relação dos veículos pertencentes ao TRE/AL; 

    ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; e 
   ANEXO III – Minuta do contrato. 

 
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, 06 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo  
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão 
de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-
32, pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização de cartões 
eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos 
geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para 
atender as necessidades ordinárias para o período de 12 (doze) meses, e parte das 
necessidades do pleito eleitoral (2018). 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 
2.2. A contratação de uma empresa para Gestão de Abastecimento de Veículos visa 
não apenas o fornecimento de combustíveis aos veículos da frota do TRE – AL em 
todo o Estado, mas permitir que os mesmos possam ser abastecidos na 
eventualidade da realização de viagens a outros Estados da Federação. Este 
contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema 
informatizado que possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota, 
permitindo o controle da mesma, orientando a tomada de decisões gerenciais 
acerca dos veículos, roteiros e condutores. Assegurará também um melhor controle 
orçamentário evitando o uso de recursos de suprimento de fundos quando da 
ocasião de viagens a lugares distantes do município sede. Cabe também ressaltar 
que a abertura de um certame licitatório pelo critério de menor taxa de 
administração é um fator de racionalização da aplicação dos recursos públicos. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.1. A empresa contratada deverá confeccionar um cartão eletrônico, ou emissão 
de outro dispositivo tecnológico para cada veículo do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, imprimindo em cada um deles a identificação da Contratante, a saber, TRE 
- AL, descrição sucinta do veículo e placa, de acordo com relação constante do 
ANEXO I-B. 

3.2. A cada cartão eletrônico ou dispositivo tecnológico será atribuído previamente 
um limite de crédito mensal, para uso exclusivo na compra de combustível e arla-
23 (para os veículos que utilizam o diesel s-10) para consumo do veículo, cujo valor 
será determinado pela Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV, de 
acordo com o uso de cada um dos veículos cadastrados. 
3.3. A empresa contratada deverá fornecer, ainda, 20 (vinte) cartões magnéticos ou 
outro dispositivo tecnológico habilitados para o abastecimento de quaisquer outros 
veículos que estejam a serviço do TRE - AL, ficando os cartões sob a guarda da 
Seção de Administração de Prédios e Veículos. 
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3.4. As cotas mensais de consumo de combustível de cada veículo serão definidas 
pelo TRE – AL, podendo a SAPEV solicitar cotas extras quando necessário. 

 
3.4.1 As cotas mensais deverão ser creditadas no primeiro dia útil após aquele da 
data da fatura mensal e as cotas extras deverão ser creditadas imediatamente após 
a sua solicitação. 

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

3.6. Somente poderão ser abastecidos os veículos que contiverem as 
características registradas nos respectivos dispositivos. 

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

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

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

3.10. O sistema deverá permitir a identificação dos condutores dos veículos. 

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

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

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

3.14. A empresa contratada deverá disponibilizar via Internet, em tempo real e 
mediante senhas de controle de acesso, os registros dos dados dos abastecimentos 
e relatórios com informações gerenciais, financeiras e operacionais que permitam o 
controle das despesas, condutores e consumo específico por veículo, além dos 
possíveis desvios em relação aos parâmetros adotados. 
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3.3. Os relatórios disponibilizados deverão permitir o acesso a informações 
referentes aos volumes e/ou valores dos abastecimentos, quilometragens, consumo 
e preços praticados pelos postos credenciados, permitindo que os dados acima 
possam ser relacionados aos veículos, condutores e postos de abastecimentos. 

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

3.5. Deverão ser enviados para a SAPEV e-mails de alerta sempre que houver 
alguma operação que apresente inconsistência e/ou fuja aos parâmetros 
preestabelecidos. 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo 
de Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da 
proposta de preços; 

4.2. Designar um representante perante o TRE - AL para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

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

4.3.1. É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de postos 
pertencentes a uma única distribuidora; 

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

4.4.1. Manter credenciado na cidade de Arapiraca pelo menos 02 (dois) postos 
de abastecimento; 

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

4.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 

4.7. Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar 
operações mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos 
cartões eletrônicos ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das 
informações necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos; 
4.8. Reembolsar pontualmente aos postos credenciados os valores referentes aos 
combustíveis fornecidos através da presente contratação, asseverando-se que o 
TRE – AL não responderá solidária ou subsidiariamente pelo reembolso, sendo este 
de exclusiva responsabilidade da empresa contratada; 
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4.9. Disponibilizar a relação dos postos credenciados constando: Nome do 
estabelecimento, endereço e telefone; 

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

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

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

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

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

4.15. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços 
objeto deste Termo de Referência; 

4.16. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 

4.17. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 

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

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor; 

5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal; 

5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade 
manifestada na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas pertinentes; 

5.4. Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos 
veículos (Anexo II) bem como dos condutores. 
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6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor designado para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas 
necessárias e/ou convenientes. 

7. DO PAGAMENTO 

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

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

- Identificação do posto de abastecimento; 

- Identificação do veículo; 

- Tipo de combustível; 

- A data e hora da transação; 

- Quantidade de litros fornecida; 

- Valor da operação. 

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

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

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

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

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

 

8. DO REAJUSTE 

8.1. O percentual de Taxa de Administração, objeto deste Termo de Referência, é 
fixo e inalterável. 
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9. DA DOTAÇÃO 
 
9.1 Os custos da presente contratação serão suportados à custa do orçamento 
destinado ao exercício de 2018 (ordinário e pleitos). 

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 

10.1.1. 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; 

10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze 
por cento), em razão de atraso no início, ou no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas; 

10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais; 

10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa; 

10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma 
indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 

11.2. O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a 
compra de combustíveis para os veículos do TRE-AL, mais o valor da Taxa de 
Administração, conforme consta do item 11.9. 

11.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor taxa 
de administração, conforme Planilha de Formação de Preços, constante do ANEXO I. 

11.4. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de 
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição dos combustíveis. 

 

 

11.5. Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou negativas, 
podendo ser solicitada a demonstração de exeqüibilidade da proposta. 

11.6. No percentual de administração deverão estar incluídos todos os tributos, 
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tarifas e despesas incidentes sobre o serviço a ser executado. 

11.7. A listagem com a rede de postos credenciada deverá ser apresentada e 
aprovada pela SAPEV antes da assinatura do contrato. 

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

- 10 automóveis tipo passeio; 

- 2 microônibus (van); 

- 1 microônibus (van) tipo furgão 

- 4 caminhonetes a diesel 

- 3 caminhões; 

- 4 motocicletas 

- 3 geradores. 

- 1 ônibus 

11.9. A estimativa de consumo anual de combustíveis é: 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO    
EXERCÍCIO DE 2018 ORDINÁRIO 

Gasolina R$ 95.280,00 

Óleo Diesel R$ 70.500,00 

Arla 32      R$ 1.200,00 

Valor Total dos Combustíveis R$ 166.980,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em  %)   R$    

VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL   R$    

 

VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018 
(PLEITOS) 

GASOLINA R$ 19.700,00 

DIESEL R$ 11.255,56 

ARLA-32 R$ 300,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em ____%)        R$ ________ 

VALOR TOTAL  R$ 31.255,56 

 

11.10. Os preços praticados pelos postos da rede credenciada são aqueles 
de mercado; 

11.11. Os Preços Unitários de Referência dos Combustíveis, utilizados na tabela que 
compõe o item 11.9, correspondem ao Preço Médio ao Consumidor no município de 
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Maceió, no Levantamento de Preços efetuado pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, no mês de novembro do corrente ano, e 
servem, unicamente, para a estimativa do valor a ser empenhado / contratado; 

11.12. Conforme a necessidade e havendo vantajosidade, o gestor do contrato 
poderá autorizar o abastecimento com álcool combustível, principalmente, 
considerando-se que há 08 (oito) veículos oficiais com motores bi-combustíveis, ou 
seja, podem ser abastecidos com gasolina ou álcool, ressaltando-se que tal 
hipótese não interferirá nos valores estimados apresentados no subitem 11.9; 

11.13. A SAPEV poderá solicitar o credenciamento de novos postos de 
abastecimento, caso os postos da capital citados no item 4.4 ou os postos do 
interior citados no item 4.3 estejam praticando preços acima dos limites apontados 
pela tabela da ANP; 

11.14. A SAPEV poderá também, em caso de necessidade, solicitar o 
credenciamento de novos postos de abastecimento, considerando-se entre outras 
situações o atendimento de alguma região específica do estado de Alagoas não 
contemplada pela relação de cidades enumeradas no subitem 4.3; 

11.15. A SAPEV considerará como não credenciado todo posto de abastecimento 
que conste da relação de Postos Revendedores Autuados e/ou Interditados por 
Qualidade de Combustíveis da ANP; 

11.16. A empresa contratada poderá, apresentando justificativa razoável, solicitar 
à SAPEV a substituição de qualquer cidade constante no subitem 4.3, cabendo a 
essa unidade gestora autorizar ou não tal solicitação, preservados os interesses da 
administração pública. 

12. DA VIGÊNCIA 

12.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta meses), com eficácia legal 
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

Maceió/AL, 07 de novembro de 2017. 

 

      Gustavo Antonio Góis dos Santos      

Assistente I – SAPEV 
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ANEXO I-A 

 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 

ITEM ÚNICO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
gestão de abastecimento de combustíveis, com a utilização de 
cartões magnéticos, da frota de veículos a serviço deste TRE/AL. 

Taxa de 
Administração (A) 

 

x,xx% (utilizar o máximo de duas casas decimais) 

    Valor base (B) R$ 198.235,56 (ordinário +pleitos) 

VALOR DA 
PROPOSTA 

 

R$ x,xx ( informar o valor obtido por (((A / 100) x B) + B) ) 

 

 

 

(*) Os lances subsequentes devem ser efetuados observando-se a fórmula acima, onde 
a variável será sempre a taxa de administração proposta. 

 

 

O valor base (B) R$ 198.235,56 corresponde à estimativa de gasto de combustível, 
conforme item 11.9 do Anexo I (Termo de Referência).  
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ANEXO I - B 

DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS ATUALMENTE PERTENCENTES AO TRE-AL 
 

ITEM MARCA / MODELO COR ANO FAB COMBUSTÍVEL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel Cor 

Branca 
QLD 0340 2015/2016 diesel 

 

Maceió/AL, 08 de novembro de 2017. 

 

Gustavo Antonio Góis dos Santos            
   Assistente I - SAPEV 
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      ANEXO II 

 
MINUTA 
 

CONTRATO Nº XX/2018 
Processo n.º 0010233-59.2017.6.02.8000 

 
Contrato de serviços de gestão de 
abastecimento de combustíveis, com a 
utilização de cartões eletrônicos que entre si 
celebram a União, por intermédio do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, e a empresa 
______________. 

 
  Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado, 
a União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, situado na Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador José Carlos Malta Marques, brasileiro, 
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 124.811 SSP/AL, inscrito no 
CPF sob o nº 045.410.304-20, residente e domiciliado nesta Cidade , e de outro, a 
empresa ..........................., situada na ..................., n.º ..............., bairro ..............., 
nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  n° ..................., daqui por diante denominada 
CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) .................., residente e domiciliado na 
..............., n.º ........., bairro ........., nesta, portador da CI sob n.º .............., inscrito no 
CPF/MF sob n° ................., resolvem celebrar o presente a contratação de gestão de 
abastecimento de combustíveis, com a utilização de cartões eletrônicos, com fulcro na 
Lei n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05 e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
observando, ainda, as disposições da lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do 
consumidor), compatíveis com esta contratação. Aplica-se, também, a Resolução do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site 

www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações gerais, Normas de Contratação, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão de 
abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, com a 
utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos 
grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, 
para atender as necessidades ordinárias para o período de 12 (doze) meses, e parte das 
necessidades do pleito eleitoral (2018), de acordo com as especificações do Termo de 
Referência - Anexo I do Pregão nº 03/2018. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A frota atual do Tribunal Regional Eleitoral é composta até a 
presente data pelos veículos constantes no Anexo I-B do edital. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO – Conforme a necessidade e havendo vantajosidade, o gestor do 
contrato poderá autorizar o abastecimento dos veículos com álcool combustível, 
principalmente, considerando-se que há veículos oficiais com motores bi-combustíveis, 
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ou seja, podem ser abastecidos com gasolina ou álcool, ressaltando-se que tal hipótese 
não interferirá na estimativa descrita no parágrafo primeiro da cláusula terceira deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
  
 A empresa contratada deverá confeccionar, sem custos para o Contratante, um 
cartão eletrônico, ou emissão de outro dispositivo tecnológico para cada veículo do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, imprimindo em cada um deles a identificação da 
Contratante, a saber, TRE/AL, marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e 
combustível do veículo, de acordo com a relação constante no Anexo I-B do edital do 
Pregão nº 03/2018. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A cada cartão eletrônico será atribuído previamente um limite 
de crédito mensal, para uso exclusivo na compra de combustível e arla-23 (para os 
veículos que utilizam o diesel s-10) para consumo do veículo, cujo valor será 
determinado pela Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV, de acordo 
com o uso de cada um dos veículos cadastrados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A empresa contratada deverá fornecer, ainda, 20 (vinte) 
cartões magnéticos ou outros dispositivos tecnológicos habilitados para o 
abastecimento de quaisquer outros veículos que estejam a serviço do TRE/AL, ficando 
os cartões sob a guarda da Seção de Administração de Prédios e Veículos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DO VALOR DO CONTRATO E DAS 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
         O valor global do presente Contrato é estimado em R$ XXXX (XXXXX), já 
considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da 
execução do objeto. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- A estimativa de consumo anual de combustíveis é: 
 

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
NO EXERCÍCIO DE 2018 ORDINÁRIO 

Gasolina R$ 95.280,00 

Óleo Diesel R$ 70.500,00 

 Arla 32     R$ 1.200,00 

Valor Total dos Combustíveis   R$ 166.980,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em ____%)     R$ ________ 

VALOR TOTAL ESTIMADO    R$ __________ 
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VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018 
(PLEITOS) 

GASOLINA R$ 19.700,00 

DIESEL R$ 11.255,56 

ARLA-32 R$ 300,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em ____%)        R$ ________ 

VALOR TOTAL R$ 31.255,56 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A taxa de administração cobrada pela CONTRATADA será de 
.....% (........ por cento) sobre o valor total anual estimado deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor do parágrafo anterior será fixo e irreajustável. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida mensalmente, detalhando 
o valor total dos combustíveis fornecidos no período e o respectivo valor dos serviços 
de gerenciamento, devendo ser acompanhada de um relatório analítico discriminando 
os abastecimentos realizados no período contendo as seguintes informações: 
 
 a) Identificação do posto de abastecimento (Nome e endereço); 

 b) Identificação do veículo (marca/ modelo e placa); 

 c) Tipo de combustível; 

 d) A data e hora da transação; 

 e) Quantidade de litros fornecida; 

 f) Valor da operação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da 
nota fiscal fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta 
corretiva, não sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de 
prazo de pagamento. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento mensal será efetuado em parcela única. 
 
PARÁGRAFO NONO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
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PARÁGRAFO ONZE - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção conforme a legislação de regência, para que sobre 
o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

PARÁGRAFO DOZE - 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 QUARTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
Exercício 2018, PTRES n° 084621(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - 
Natureza de Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

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

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

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

d.1) Dos veículos: marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível 
do veículo, conforme Anexo I-B do PE nº 03/2018; 
  
d.2)  Dos condutores: Nome, matrícula e unidade de lotação. 
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e) Solicitar, através do gestor, em tempo hábil, a Secretária de Administração, as 
decisões e providências que ultrapassem a competência de gestão, para a adoção 
de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 
 CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A Contratada obriga-se a: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital, do 
Termo de Referência e com os termos da proposta de preços; 

 
b) Designar um representante perante o TRE/AL para prestar esclarecimentos e 

atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do 
contrato; 

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

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

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

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

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

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

h) Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar operações 
mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos cartões 
eletrônicos ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das informações 
necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa anuência do TRE-AL. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da data de assinatura do 
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO - É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de 
postos pertencentes a uma única distribuidora. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta meses), com eficácia legal 
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento 
em dia de expediente. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
  No caso de a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações 
legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A licitante contratada, durante a execução da contratação, 
ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena  

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;  

 
b)   Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão do atraso no inicio, ou no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 

em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas; 

 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
 

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - 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 
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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 SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - 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. 

 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO ONZE - 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. 

 
PARÁGRAFO DOZE - 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 NONA – DA RESCISÃO 
 

O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por 
parte da contratada, assegurará ao contratante o direito de dá-lo por rescindido, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula Oitava, por ato unilateral e escrito e sem que assista à 
contratada o direito a qualquer indenização. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dar-se-á, também, a rescisão por acordo entre as partes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá, ainda, ser rescindido o contrato em razão dos 
seguintes motivos: 
 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de cláusulas 
contratuais, especificações ou prazos; 
 
b) atraso no início ou interrupção na prestação dos serviços regularmente solicitados; 
 
c) cometimento reiterado de faltas durante a execução do contrato, conforme  
advertências da  Administração; 
 
 d) outros compatíveis com o objeto deste procedimento, previstos na Lei de Licitações 
e Contratos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes da execução deste contrato, porventura existentes, até o limite 
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dos prejuízos causados ao contratante, sem prejuízo das sanções administrativas 
previstas. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS ALTERAÇÕES 
 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo 
primeiro do referido artigo. 
 
CLÁUSULA ONZE – DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À 
PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório referente 
ao Pregão nº 03/2018, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta no 
processo administrativo n° 0010233-59.2017.6.02.8000 (evento SEI nº XXXX). 
 
CLÁUSULA DOZE – DO FORO 
 

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

 
CLÁUSULA TREZE  –  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 QUATORZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
       

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as partes, e 
serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.  
    

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e 
testemunhas abaixo: 
                                         

Maceió/AL, XX de XXXX de 2018. 
 
Pelo TRE/AL     
                    
                               Desembargador José Carlos Malta Marques 
 
 
Pela Empresa           
 
                                             Representante da empresa 
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JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 
ANEXO III 

Pregão Eletrônico nº 03/2018 
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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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Ziuléo Copy Comércio e
Serviços Ltda.; Objeto do 3º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses; Fundamento
Legal: Art. 57, inciso IV, da Lei 8.666/93; Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Elementos de
Despesa: 3.3.90.30.25 e 3.3.90.39.83; Data da assinatura: 25/01/2018;
Proc. n.º TRF2-EOF-2014/00504; Contrato n.º 034/2015.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2018NE000250, emitida em 26/01/2018.
Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: TA-KELL SERVIÇOS
GRÁFICOS EM GERAL EIRELI - ME. Objeto: Aquisição de placas
de aço escovado (Ata 035/17). Modalidade de Licitação: Lei nº
10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa:
339030. Valor total do empenho: R$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Proc. nº TRF2-EOF-2017/00208.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
D I R E TO R I A - G E R A L

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 0021356-29.2016.4.03.8000; Objeto: Prestação de
serviços de extração, tratamento e purificação de águas subterrâneas e
disponibilização das mesmas do Condomínio Cetenco Plaza para o
Edifício sede do TRF 3ª Região, sito à Av. Paulista, 1842, São Paulo-
SP, pelo período de 30 (trinta) meses; Contratada: General Water
Águas Ltda. (CNPJ nº 04.538.148/0001-35); Valor Total Estimado:
R$689.400,00 (seiscentos e oitenta e nove mil e quatrocentos reais);
Fundamento Legal: Artigo 25, "caput", da Lei nº 8.666/93;
Autorização: Gilberto de Almeida Nunes, Diretor-Geral; Ratificação:
Cecília Maria Piedra Marcondes, Desembargadora Federal
Presidente.
(*) Republicado, tendo em vista a alteração do valor total estimado da
contratação.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 13/2018 UASG 090030

Nº Processo: 0012267-18.2017 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Assinatura de 06 (seis) licenças de software Adobe Creative Cloud
pelo período de 3 anos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
07/02/2018 de 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco
Caruso da Rocha, 300 Praia de Belas - PORTO ALEGRE - RS ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 0 9 0 0 3 0 - 0 5 - 1 3 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 07/02/2018 às 11h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/02/2018 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
também disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail:
dlc@trf4.jus.br

MAGDA LUCIA SCHEUNEMANN CIDADE
Diretora Geral

(SIDEC - 06/02/2018) 090030-00001-2018NE500106

D I R E TO R I A - G E R A L
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo 5º ao Contrato nº 19/2015. CONTRATANTE: TRF 4ª
Região. CONTRATADA: Epavi Segurança Ltda. OBJETO:
Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 meses, a partir de
22.04.2018. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT 107760; ND 3390-
37 e reforço à NE 2018NE510074. VALOR ESTIMADO MENSAL:
R$ 256.439,80. PA: 0004379-66.2015.4.04.8000. ASSINATURA:
Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Presidente do TRF 4ª Região, em 05.02.2018.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 28/2017 UASG 090031

Nº Processo: 5902-11.2017.4.05 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada para o fornecimento e entrega
de materiais, insumos e plantas, através de contrato por demanda,
para viabilizar a manutenção e conservação de jardins, áreas verdes e
solos naturais localizados no Edifício Sede, na sua Ampliação, no
Prédio Anexo I e Prédio Anexo III do Tribunal Regional Federal da
5ª Região. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 07/02/2018 de
08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo,
S/n - Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife Bairro do Recife -
RECIFE - PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/090031-
05-28-2017. Entrega das Propostas: a partir de 07/02/2018 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/02/2018

às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Não
será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste
certame licitatório. Em caso de divergência entre as especificações
deste objeto descritas no Comprasgovernamentais e as especificações
técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 06/02/2018) 090031-00001-2018NE000010

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 39/2017

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão
Eeltrônico nº 39/2017 - locação de 04 (quatro) máquina copiadora,
com manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças,
componentes, material de consumo, exeto papel e grampo, e
treinamento - foi adjudicado e homologado à empresa ART - JET
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - -ME
(CNPJ Nº 05.556967/0001-78) com o preço global de R$
24.000,00.

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

(SIDEC - 06/02/2018) 090031-00001-2018NE000010

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2018 - UASG 070002

Nº Processo: 4343-30.2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
material de consumo em geral. Total de Itens Licitados: 00034.
Edital: 07/02/2018 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
Endereço: Av. Antônio da Rocha Viana, 1389 Bosque - RIO
BRANCO - AC ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 0 7 0 0 0 2 - 0 5 - 8 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 07/02/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/02/2018 às
13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ALTAMIRO LIMA DA SILVA
Coordenador de Mat. e Patrimônio

(SIDEC - 06/02/2018) 070002-00001-2018NE000057

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2018 - UASG 070011

Nº Processo: 0010233-59.2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação
de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão de
abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o
ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, com a
utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à
frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos
locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios
deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para atender as
necessidades ordinárias para o período de 12 (doze) meses, e parte das
necessidades do pleito eleitoral (2018). Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 07/02/2018 de 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377 Farol - MACEIO - AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/070011-05-3-2018. Entrega
das Propostas: a partir de 07/02/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 23/02/2018 às 08h00
no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIDEC - 06/02/2018) 070011-00001-2018NE000038

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO AMAZONAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2018

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão em epígrafe (PAD n. 11005/2017), que
tem por objeto a contratação de empresa especializada na confecção e
fornecimento de carimbos em favor das empresas ELAINE PIRES DOS
SANTOS - ME, CNPJ:11.864.694/0001-21 (item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 ); RICCI SERVICES EIRELI - EPP, CNPJ:
15.372.929/0001-19 (itens 7, 8, 9); ANDRÉA DA COSTA FERREIRA
EIRELI - EPP, CNPJ: 28.388.146/0001-75 (itens 17, 18). DATA DA
HOMOLOGAÇÃO: 05/02/2018, pelo Presidente do TRE/AM, Des.
Yedo Simões de Oliveira.

RODRIGO CAMELO DE OLIVEIRA
Diretor Geral
Em exercício

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 139/2017, assinada entre a
União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a
Empresa PARAMONT FIXADORES LTDA - EPP para eventual
aquisição de materiais diversos e hidráulicos. FUNDAMENTO
LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e
5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007,
PROCESSO: 7.131/2017. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da
sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 25/01/2018.
SIGNATÁRIOS: Fabíola Mazzei Pereira Vitório da Silva, pelo TRE-
BA, e o Sr. Bernardo Gualberto Farah, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total
Estimada

Preço Unitário

. 8. Barra roscada galvanizada, diâmetro de 1/2" ou
13mm.

Marca/Modelo: Belenus

30 R$7,87

. 38. Desengripante SPRAY (embalagem com 300
ml)

Marca/Modelo: M Prime

60 R$6,91

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 151/2017, assinada entre a
União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a
Empresa EDER TADEU GOZZO - ME para eventual aquisição de
materiais diversos e hidráulicos. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº
8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e 5.450/2005;
Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO:
7.131/2017. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua
publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 06/02/2018.
SIGNATÁRIOS: Fabíola Mazzei Pereira Vitório da Silva, pelo TRE-
BA, e o Sr. Eder Tadeu Gozzo, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total
Estimada

Preço Unitário

. 65. Placa de sinalização de quadro elétrico com
dizeres, 358mm x 253mm

Marca/Modelo: Fabricação
própria/placa

60 R$20,46

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 148/2017, assinada entre a
União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a
Empresa PROROUPAS CONFECÇÕES LTDA para eventual
aquisição de materiais diversos e hidráulicos. FUNDAMENTO
LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 7.892/13 e
5.450/2005; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007,
PROCESSO: 7.131/2017. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da
sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 22/12/2017.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr.
Silvério Silva Fonseca Neto, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total
Estimada

Preço Unitário

. 88. Tecido em algodão, branco, fino, tipo madrasto
ou morim (para uso na limpeza de
equipamentos)

Marca/Modelo: IMF

200 m R$5,45

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 001/2018, firmado entre o
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa AVI
CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. OBJETO:
Alteração Quantitativa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, inciso I,
"b", §1º da Lei n.º 8.666/93. PAD: 10.268/2016 e 247/2018.
ASSINATURA: 31/1/2018. SIGNATÁRIOS: Fabíola Mazzei Pereira
Vitório da Silva, pelo TRE/BA e o Sr. João Ricardo de Oliveira, pela
Contratada.

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2018

Comunicamos que o edital da licitação supracitada,
publicada no D.O.U de 29/01/2018 foi alterado. Objeto: Pregão
Eletrônico - Contratação de serviço de locação de cerca metálica,
toldos e sanitários químicos, incluindo instalação, manutenção,
preventiva e corretiva, desmontagem e retirada destes, para utilização
no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia no período de fechamento de
cadastro eleitoral 2018 (todos os itens) e no período eleitoral (item 3
do tópico 3.1 do Termo de Referência). Total de Itens Licitados:
00004 Novo Edital: 07/02/2018 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1.
Avenida do Cab, N.º.150 Paralela - SALVADOR - BA. Entrega das
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Data: 23/02/2018 às 08:00:00

Data: 05/02/2018 às 15:00:00

Ano anterior 2018 Ano seguinte

Número: 3/2018 - Pregão

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da
menor taxa de administração, com a utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos
locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para atender as necessidades ordinárias para o período de 12
(doze) meses, e parte das necessidades do pleito eleitoral (2018).

Anexos:

Edital (formato PDF)

Número: 1/2018 - Pregão Eletrônico

Registro de Preços de material de consumo - peças para condicionadores de ar (tubos de cobre), conforme especificações do edital e seus anexos.

Anexos:

Edital (formato PDF.DOC)

Fonte: Secretaria de Administração, em 07/02/2018 às 14:32:47
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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 fevereiro de 2018.
À CPREG,
Ao pregoeiro Weber,
para realização do certame.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 07/02/2018, às 15:07, 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
0346876 e o código CRC E785B72A.

0010233-59.2017.6.02.8000 0346876v1
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De: "Andrea de Albuquerque César" <andreacesar@tre-al. jus.br>
Para: "Weber Bezerra Cavalcanti" <webercavalcanti@tre-al .jus.br>
Data: 15/02/2018 02:12 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 - P edido de Esclarecimento
{01}

----Original Message-----
From: Naiara Ratier <naiara.ratier@linkbeneficios.com.br>
To: Andréa de Albuquerque César <andreacesar@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 15 Feb 2018 10:21:04 +0000
Subject: [slc] PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018 - Pedido de Esclarecimento {01}

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL

A empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI inscrita no CNPJ nº
12.039.966/0001-11, interessada em participar da licitação promovida por este órgão, na modalidade Pregão
Eletrônico, sob o número 03/2018, vem, mui respeitosamente, solicitar os esclarecimentos a seguir:

Os serviços, objeto desta licitação, já eram prestados por alguma empresa? Em caso positivo, qual a
empresa que presta os serviços atualmente?

1. 

A atividade desempenhada para atendimento do objeto desta licitação será de simples intermediação,
onde é colocado à disposição do Consumidor (Contratante) um meio de pagamento para a aquisição de
bens e serviços. Ocorre que, para os clientes que possuem taxa de administração menor ou igual a zero, os
pagamentos deverão ser processados através de FATURA. Já os clientes com taxa de administração maior
que zero, serão disponibilizados 2(dois) documentos de cobrança: a FATURA referente a
COMBUSTÍVEIS/SERVIÇOS/PEÇAS e a NOTA FISCAL referente a taxa de administração. Deste modo,
entendemos que o órgão licitante está ciente das alterações quanto a tributação dispostas na Lei
Complementar 157/2016, que modificam especialmente a forma de faturamento aos Prestadores de
Serviços de Intermediação na contratação do objeto deste certame. Estamos corretos no entendimento?

2. 

Será admitida oferta de taxa negativa?3. 

O item 3.5 do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA versa que "Os cartões magnéticos ou outros dispositivos
tecnológicos deverão ser entregues na Seção de Administração de Prédios e Veículos, acompanhados das
respectivas instruções de utilização, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data
da assinatura do contrato". Entendemos que o prazo de 10 (dez) dias úteis contempla todo processo de
implantação sistêmica, como criação do banco de dados, cadastro de veículos e condutores encaminhados
pela CONTRATANTE, treinamento remoto dos gestores, entrega de cartões magnéticos e demais processos
pertinentes à implantação, desta maneira estamos corretos no entendimento?

4. 

Agradeço a atenção e, desde já, a colaboração em nos enviar com brevidade as respostas solicitadas.

Atenciosamente,

Naiara Ratier
Departamento de Licitação
Rua Baguaçu, 26. Alphaville Empresarial Campinas - SP
F: (19) 3114-2700  

www.linkbeneficios.com.br

Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou
legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica notificado de abster-se a divulgar, copiar,
distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha
recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu
conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que

http://webmail.tre-al.gov.br:3000/WorldClient.dll?Session=SG1RREF...
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contiver vínculos obrigacionais, expedida por quem não detenha poderes de representação.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2018.
                   Sr. Chefe da SAPEV.
 
                   Comunico-lhe a realização do Pregão Eletrônico n.º
03/2018 no próximo dia 23/02/2018, a partir das 08:00h, que tem por
objeto a contratação de serviços especializados do interesse da
Unidade de V.Sª, considerando a inciativa e responsabilidade do
projeto inicial, Termo de Referência, faz-e necessário que V.Sª
responda aos questinamentos/esclarecimentos,evento 0348388, 
técnicos pertinentes requeridos pela Empresa LINK CARD
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ Nº
12.039.966/0001-11, doc. em anexo.
          
                    PREGOEIRO

 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 15/02/2018, às 15:18, 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
0348389 e o código CRC D1451EAE.
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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 fevereiro de 2018.
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho exarado por V. Sa.

(0348389), temos a informar o seguinte:
 

O serviço ora objeto do referido certame já era prestrado pela empresa TRIVALE
ADMINISTRAÇÃO LTDA. (VALECARD), desde 2013;
A contratação será de intermediação sim, a empresa contratada fornecerá algum
dispositivo eletrônico/tecnólogico que autorize o abastecimento dos produtos e
posteriormente será encaminhado a este Regional a forma de pagamento  a ser
utilizada (Fatura ou Nota Fiscal). Quanto a questão da LC 157/2016, o TRE/AL 
segue as normas vigentes na legislação brasileira;
 Conforme o item d.1) da Cláusula Quinta do Edital serão admitidas taxas
negativas;
Com relação a entrega dos cartões eletrônicos ou outro meio equivalente, no
prazo de 10 dias, deve-se entender que na entrega já devem estar contempladas
todas as ações para que se possa utilizar imediatamente os referidos objetos.   

Colocamo-nos à disposição para maiores
esclarecimentos.

Atenciosamente,
 
Gustavo Góis
Gestor Contratual

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Assistente I, em 15/02/2018, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0348508 e o código CRC EECD3F28.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2018.
Sr. Assessor Jurídico da Direção Geral,
 
Solicitamos a Vossa Senhoria que nos encaminhe

Parecer Jurídico, referente à Peça de Impugnação do Edital
03/2018, junto aos presentes autos,  com o objetivo precípuo
de subsidiar este pregoeiro na sua decisão final, conforme
legislação de regência.

 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro.
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 20/02/2018, 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
0349504 e o código CRC DE5998D9.
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Matriz:  Calçada Canopo, nº 11, 2º andar, Sala 03 – Centro Apoio II, Bairro de Alphaville - Santana do Parnaíba/ SP -  CEP 06502-160 
Filial: Rua açu , 47 – Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP: 13.098-335   EDITAIS@PRIMEBENEFICIOS.COM.BR 

Documento assinado digitalmente conforme  MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001,  
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 

Este Documento pode ser visualizado pelo link https://goo.gl/hX9hT1 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS. 

 

 

 

 

 

Referente: Pregão Eletrônico de Nº 03/2018 

  Processo Administrativo SEI Nº 0010233-59.2017.6.02.8000 

 

 

 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA. - EPP, com sede à Calçada Canopo, 11 - 2º Andar - Sala 03 - Centro de Apoio II - 

Alphaville - Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06541-078, e-mail: 

contratos@primebeneficios.com.br, por intermédio de seu procurador subscrito in fine, vem data 

máxima vênia, nos termos do §2º do Artigo 41 da Lei 8.666/93, apresentar as seguintes razões de 

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL, consoante motivos a seguir determinados: 

 

A Impugnante é uma empresa que atua área de administração e 

gerenciamento de cartões eletrônicos, consoante se denota do contrato social anexo, tendo como 

principais clientes: STF, POLÍCIA FEDERAL, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DENTRE OUTROS. 

 

E, como o procedimento licitatório em testilha é propriamente para 

fornecimento de gerenciamento e controle de manutenção preventiva e corretiva, abastecimento 

de combustíveis e lavagem da frota por meio de cartão eletrônico com ou magnético, resta 

evidente o real interesse da Impugnante de que, principalmente, as irregularidades editalícias 

abaixo transcritas sejam devidamente sanadas. 

 

 

 

I - DOS FATOS E DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS 

 

 

No dia 23 de fevereiro de 2018, as 08:00 horas, ocorrerá o 

procedimento licitatório, cujo objeto é: “contratação de empresa especializada para a prestação 

de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o 
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ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização de cartões eletrônicos 

ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios 

deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para atender as necessidades ordinárias para o 

período de 12 (doze) meses, e parte das necessidades do pleito eleitoral (2018)”. 

 

Ao compulsar os termos do edital, constata-se que o mesmo não conta 

com a exigência de comprovação da qualificação técnica por intermédio de atestado de 

capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

 

Ao proceder dessa forma, além de descumprir os termos da legislação 

a administração corre sério risco de contratar uma empresa sem a expertise necessária, o que pode 

colocar em cheque a execução do contrato, afinal, trata-se de uma contratação de alta 

complexidade. 

 

Assim, imperioso a alteração dos termos do edital, de modo que seja 

exigida pela Administração a comprovação da qualificação técnica, conforme, se demonstrará a 

seguir. 

 

 

 

II – DAS RAZÕES 

 

 

A exigência de qualificação técnica nos editais de Licitação é tema de 

alguma controvérsia no meio jurídico. Parte da doutrina/jurisprudência entende ser sua exigência 

uma questão de legalidade, decorrente, portanto, de imposição legal, enquanto outra parte da 

doutrina/jurisprudência (esses majoritários) creem ser a exigência de qualificação técnica um 

exercício do poder discricionário da administração, ou seja, de “livre” determinação da 

administração desde que tal decisão coincida com o sistema normativo relativo ao tema. 

 

O que se pretende demonstrar adiante é que o TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS deve exigir atestados de qualificação técnica no Edital de Pregão 

Eletrônico Nº 03/2018, independentemente da vertente legalista ou discricionária adotada 
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pela administração, pois o escopo do contrato exige a comprovação de aptidão prévia seja por 

determinação legal, seja em razão das vicissitudes do Contrato. 

 

 

 

II.1 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: QUESITO DE LEGALIDADE 

 

 

Como ressaltado nos fatos, o edital não previu a necessidade das 

licitantes comprovarem sua qualificação técnica por meio de atestado de capacidade para fins de 

habilitação no certame, como, aliás, prescreve o artigo 27 da Lei 8.666/93, ex vi: 

Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 

 
I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV - regularidade fiscal. 

IV – regularidade fiscal e trabalhista;            

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 

Federal. 

 

Desta forma, o Legislador determinou que a Administração na fase de 

habilitação deverá exigir das licitantes a apresentação de todos os documentos elencados em seus 

incisos, dentre os quais se destaca a necessidade da comprovação da qualificação técnica (inciso 

II), que foi omitida pelo presente edital. 

 

Pois bem! A Lei de Licitações determina a obrigatoriedade da 

qualificação técnica no artigo 27 e mais a diante no artigo 30 estabelece a forma de sua 

comprovação, vejamos: 

 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 

e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados 
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e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da 

qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 

da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for 

o caso. 

 
Da soma dos dois artigos da Lei de Licitações, conclui-se que cumpre 

a Administração exigir das licitantes a comprovação da qualificação técnica através de atestado 

de capacidade compatível com as características, quantidade e prazos do objeto da contratação, o 

que, s.m.j, não ocorreu no caso em voga. 

 

Sobre o tema, importante citar os ensinamentos de Carlos Pinto Coelho 

Motta: 

 

“1. Para efeito de qualificação técnica de empresas licitantes, a Administração 

deve, com base na Lei 8.666/93, exigir atestados referentes à sua capacitação 

técnica, com vistas à ‘comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 

da licitação (art. 30,II).” (MOTTA, Carlos Pinto Coelho - Eficácia nas 

Licitações e Contratos, 1994, p. 149). 

 

Como se verifica das palavras do nobre jurista, a Administração DEVE 

exigir a comprovação da qualificação técnica, logo, ao não proceder dessa forma deixa de cumprir 

os termos da legislação, e, consequentemente, viola o princípio constitucional da legalidade 

consignado no “caput” artigo 37 da carta magna, ora transcrito: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

e, também, ao seguinte: 
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Ora, a exigência de se comprovar a qualificação técnica encontra azo 

na legislação e não pode deixar de ser observada pela a Administração e tem como objetivo fazer 

com que não seja contratada uma empresa aventureira que não detêm condições mínimas para 

executar a contratação. 

 

Desta feita, é imperioso alterar os termos do Edital de modo a constar a 

exigência de qualificação técnica nos moldes estabelecidos pelo artigo 27 e 30 da Lei 8.666/93. 

 

 

 

II.2 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: REQUISITOS DA DISCRICIONARIEDADE 

 

 

Conforme descrito nos fatos desta Impugnação, há o entendimento de 

que a escolha por exigir a qualificação técnica do licitante recai na esfera discricionária da 

Administração. Mesmo assim, deve-se ressaltar que a ação discricionária do administrador 

público não se confunde com o arbítrio, e tampouco a omissão da qualificação técnica pode 

ser feita simplesmente para aumentar a competitividade a qualquer custo.  

 

A discricionariedade do Administrador deve ser exercida dentro dos 

ditames e limites do regime normativo, conforme ensina a Professora IRENE PATRÍCIA 

NOHARA: 

A discricionariedade não é um poder autônomo, porque ela implica a liberdade 

de atuação dentro da lei ou da moldura normativa (que abrange regras e 

princípios) dada pelo ordenamento jurídico, ou seja a Administração, ao 

praticar um ato discricionário, deve respeitar os limites da lei em que se 

fundamenta. (NOHARA, Irene Patrícia MOTTA, Direito Administrativo, 

2016, p. 119) 

 
Nesse sentido, o quesito de qualificação técnica foi criado pelo 

legislador com a finalidade de garantir a contratação da proposta mais vantajosa para a 

administração, evitando consequentemente a má contratação - de licitante despreparado, de um 

contrato que apresentará problemas de maneira reincidente - por meio da comprovação de 

experiência na área contratada. 
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Ou seja, a experiência do licitante deve condizer com os requisitos da 

contratação. Se uma demanda da administração for simples qualquer prestador poderá atende-la, 

caso contrário, o licitante deve comprovar sua idoneidade por meio de atestados, pois os autos do 

processo administrativo são a forma que a Administração tem de verificar as referências dos 

licitantes conforme a legalidade e publicidade. 

 

No caso em tela, a complexidade do serviço contratado exige a 

comprovação de prévia qualificação técnica, pois não se trata tão somente de uma prestação 

simples de manutenção ou abastecimento de veículos, essa que sim poderia ser prestada por 

qualquer empreendedor iniciante. 

 

Não, o serviço objeto do Pregão em comento pressupõe a chamada 

quarteirização da atividade de manutenção e abastecimento de veículos, consolidada no Setor 

Privado nos últimos anos. Neste modelo, o gerenciamento das manutenções é realizado por meio 

de um sistema informatizado e integrado de gestão, que interliga a rede credenciada de 

estabelecimentos e a administração pública. É dizer, a Administração contrata uma empresa 

especializada em disponibilizar um sistema de gerenciamento, intermediadora de pagamentos.  

 

Além de garantir um sistema eficiente e intermediar/contratar (e manter 

contratada) uma rede credenciada de qualidade, a Licitante é responsável também pela emissão 

de cartões magnéticos específicos, os quais são suscetíveis de clonagem caso a contratada não 

tenha a “expertise” necessária para, com ferramentas sistêmicas, impedir que isso ocorra. 

 

Por esse motivo, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS deve verificar a qualificação técnica dos licitantes interessados, de forma a garantir 

a eficiência do processo licitatório e a segurança da execução do contrato, conforme já defendeu 

o TCU ao analisar características indispensáveis da contratação de prestadoras de serviços: 

 

“Quando a Administração contrata determinada empresa com capacidades 

técnico-operacionais, profissionais e econômico-financeiras frágeis, o prejuízo 

social, econômico e administrativo é certo e enorme. E é justamente desses 

prejuízos que a Administração do TCU deseja esquivar-se mediante a 

aplicação, dentre outras regras, da exigência editalícia aqui debatida e 

defendida” (TC 028.029/2010-0 Segunda Câmara). 
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Em razão do exposto, ainda que não seja por medida de legalidade e em 

cumprimento estrito do dever legal previsto na Lei Federal nº 8.666/93, o caso concreto impõe a 

exigência de qualificação técnica dos licitantes interessados a participar do Pregão Eletrônico Nº 

03/2018, pois o ato de incluí-lo deve coincidir com a finalidade da norma, com a razão de existir 

do atestado de qualificação técnica que, no caso, se relaciona com a complexidade do serviço 

prestado.   

 

 

III - DOS PEDIDOS 

 

 

Dentro desta ordem de ponderações e, diante das evidenciadas provas a 

Impugnante requer se digne o Emérito Julgador a JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE 

IMPUGNAÇÃO, e que seja inserida no edital a exigência de comprovação da qualificação técnica 

por meio de atestado de capacidade técnica para fins de habilitação, nos moldes estabelecido pelos 

artigos 27 e 30 da Lei 8.666/93. 

 

Destarte, requer a imediata suspensão do Pregão Eletrônico Nº 03/2018, e 

como direta obediência ao princípio da legalidade a retificação do edital convocatório com as 

adequações. 

  

Caso não seja possível deferir os pedidos anteriores requer CÓPIAS 

COMPLETAS do processo licitatório para análise do Ministério Público e Tribunal de Contas do 

Estado. 

 

Termos em que, 

      Pede Deferimento. 

 

Santana de Parnaíba/SP, 19 de fevereiro de 2018. 

 

 

________________________________________________________ 

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 

ANSELMO DA SILVA RIBAS 
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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 fevereiro de 2018.
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos eletrônicos, tendo

em vista a impugnação apresentada (0349522) ao edital do
pregão eletrônico nº 03/2018 (0346873), que visa
à  contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de
combustíveis, juntamente com o ARLA-32, pelo critério da
menor taxa de administração, com a utilização de cartões
eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de
veículos deste  Regional.

 
A impugnação tenciona, em síntese,  que seja

inserida no edital a exigência de comprovação da qualificação
técnica, por meio de atestado de capacidade técnica para fins
de habilitação, nos moldes estabelecidos pelos artigos 27 e 30
da Lei 8.666/93. 

 
Em verificação ao termo de referência (0314691)

que instrui o presente procedimento e que gerou o combatido
edital, constata-se a ausência de requisitos que tais. Em
sintonia com tal instrumento, foi elaborada a minuta
do antedito edital.

 
Tendo em mente que exigências de tal jaez devem

ser compatíveis com o objeto licitado, e, se existentes, devem
ser indispensáveis à garantia do cumprimento da obrigação,
de forma devidamente justificada, consulta-se Vossa Senhoria,
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como autoridade que na forma do regulamento aprovou o
citado termo de referência, e louvando-se, se for o caso, da
unidade requisitante, sobre a eventual necessidade de
inserção de  exigência de comprovação da qualificação
técnica no edital do pregão eletrônico nº 03/2018.

  Atenciosamente, 
   

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 20/02/2018, às 18:48, 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
0349559 e o código CRC 3AD13B7D.

0010233-59.2017.6.02.8000 0349559v1
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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 2018.
Na linha adotada pela AJ-DG, no

Despacho 0349559, solicito o pronunciamento prévio dessa
Unidade, no sentido de prestar os esclarecimentos que
entender necessários sobre a questão deduzida pela
impugnante.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2018, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0349823 e o código CRC B8677281.

0010233-59.2017.6.02.8000 0349823v1
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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 2018.
Senhor Secretário de Administração,
 
De ordem do senhor chefe da SAPEV, indico que

esta unidade não entende necessário estabelecer requisitos
adicionais para participação de licitantes no certame em
discussão, considerando-se que a contratação atualmente
vigente ocorreu sem essas exigências e desenvolveu-se de
modo satisfatório durante todo seu curso.

 
Respeitosamente,
 

Henrique Cirqueira Freire
Assistente IV - SAPEV

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 21/02/2018, 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
0350107 e o código CRC E5964FBA.

0010233-59.2017.6.02.8000 0350107v1
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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 2018.
Retorno os autos ao Senhor Assessor Jurídico, com

a informação prestada pela Unidade Gestora, no
evento 0350107, destacando que do edital do Pregão
Eletrônico n.º 87/2012  (PA 42.993/2012) não constou
exigência de requisito de habilitação técnica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2018, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0350157 e o código CRC 7555AD7C.

0010233-59.2017.6.02.8000 0350157v1
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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 : 0010233-59.2017.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIRO
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018. IMPUGNAÇÃO.

 

Parecer nº 219 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

  

 
1. DO OBJETO

 

O Ilmo. Sr. Pregoeiro, no evento 0349504, solicita
pronunciamento acerca do pedido de impugnação da
empresa PRIME Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. -
EPP  (0349522),   ao edital do pregão eletrônico nº 03/2018
(0346873), que visa à  contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de gestão de abastecimento, com
o fornecimento de combustíveis, juntamente com o ARLA-32,
pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização
de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à
frota de veículos deste  Regional.

A impugnação tenciona, em síntese,  que seja
inserida no edital a exigência de comprovação da qualificação
técnica, por meio de atestado de capacidade técnica para fins
de habilitação, nos moldes estabelecidos pelos artigos 27 e 30
da Lei 8.666/93. 

 
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 

Neste ponto, é de interesse transcrever o que
dispõe a respeito o Decreto nº 5.450/05, verbis:

 
“Art.18. Até dois dias úteis antes da data fixada para
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar o ato convocatório do pregão, na forma
eletrônica.

§1o Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor
responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas." 
 

 

Estando o referido pregão eletrônico marcado para
o próximo dia 23, e tendo sido enviado o pedido de
impugnação no dia 19, todos deste mês, clara sua
tempestividade, pelo que deve ser conhecido, considerando,
ainda, que, a teor da legislação supracitada, qualquer pessoa
é parte legítima para impugnar o ato convocatório.

 
3. CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS

 

Em verificação ao termo de referência (0314691)
que instrui o presente procedimento e que gerou o combatido
edital, constata-se a ausência de exigência de comprovação da
qualificação técnica. Em sintonia com tal instrumento, foi
elaborada a minuta do antedito edital.

Tendo em mente que exigências de tal jaez devem
ser compatíveis com o objeto licitado, e, se existentes, devem
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ser indispensáveis à garantia do cumprimento da obrigação,
de forma devidamente justificada, consultou-se o Senhor
Secretário de Administração,  autoridade que na forma do
regulamento aprovou o citado termo de referência,  sobre a
eventual necessidade de inserção de  exigência de
comprovação da qualificação técnica no edital do pregão
eletrônico nº 03/2018.

Em sua resposta (0350157), o titular da SAD anuiu
ao que ponderou a Seção de Administração de Prédios e
Veículos - SAPEV (0350107), unidade requisitante,
que  entendeu desnecessário estabelecer requisitos adicionais
para participação de licitantes no certame em discussão,
"considerando-se que a contratação atualmente vigente
ocorreu sem essas exigências e desenvolveu-se de modo
satisfatório durante todo seu curso."

Registre-se ainda que a resposta da SAD foi
recebida por esta AJ-DG às 17h56min do dia 21/02/2018,
sendo que, em face de indisponibilidades e instabilidades do
SEI, que vêm ocorrendo desde a falta de energia ocorrida na
última segunda-feira (19/20/2018), só neste momento está
sendo possível o envio deste parecer.

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

  

Neste ponto, impende transcrever o Art. 30 da Lei
nº 8.666/93, que trata da documentação relativa à qualificação
técnica:

 

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica
limitar-se-á a:
 
I - registro ou inscrição na entidade profissional
competente;
 
II - comprovação de aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, e
indicação das instalações e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, bem como da
qualificação de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
 
III -comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que
recebeu os documentos, e, quando exigido, de que
tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação;
 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, quando for o caso.”

 

 De rigor, também, mencionar o que prescreve o
inciso I, do art. 3º, in fine, da Lei nº 8.666/93, verbis:

 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância
do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a Administração e será
processada e julgada em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são
correlatos.
 
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
 
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e
estabeleçam preferências ou distinções em razão da
naturalidade, da sede, ou domicílio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato;”
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5. DA JURISPRUDÊNCIA 
 
 

 À vista das ponderações da unidade requisitante,
que elaborou o termo de referência que instrui a presente
licitação, regulamentarmente aprovado pelo Senhor
Secretário de Administração, constata-se que a Administração
considerou desnecessário o estabelecimento  de exigências de
habilitação técnica, entendendo não haver justificativa para
exigências que tais.

 
Nesse sentido, observe-se o que já decidiu o

Tribunal de Contas da União,  tal como obtido no site da
Editora Zênite Consultoria - Lei Anotada, contratada pela
Justiça Eleitoral para prestação de serviços de consultoria em
licitações e contratos:

 
"3293 - Contratação pública – Licitação – Habilitação –
Capacidade técnica – Exigências – Justificativa – TCU
O TCU determinou que ao inserir exigências de
qualificação técnica, consigne os motivos de tais
exigências e atente para que sejam indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações, de modo a
atender ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal,
bem como ao art. 30 da Lei nº 8.666/1993. (TCU,
Acórdão nº 1.390/2005, 2ª Câmara, Rel. Min. Ubiratan
Aguiar, DOU de 19.09.2005, veiculado na Revista Zênite
de Licitações e Contratos - ILC, Curitiba: Zênite, n. 140,
p. 912, out. 2005, seção Tribunais de Contas.)"
 

Ou seja, para se instituir exigências de qualificação
técnica, que possivelemente restringirão o leque de potenciais
licitantes, há que se apresentar justificativas bastantes para
tal, que guardem proporcionalidade com o objeto licitado, tal
como se constata em outra Decisão do TCU, obtida no
antedito site:

 
"16749 - Contratação pública – Planejamento –
Habilitação – Técnica – Exigências – Compatíveis com o
objeto licitado – Obrigatoriedade – TCU
Acerca das exigências de habilitação técnica, a 2ª
Câmara deixou assente que “as exigências da fase de
habilitação devem guardar proporcionalidade com o
objeto licitado, de sorte a proteger a Administração
Pública de interessados inexperientes ou incapazes para
prestar o serviço desejado, destacando-se, nesse ponto,
a Súmula TCU nº 263”, que aduz: “Para a comprovação
da capacidade técnico-operacional das licitantes, e
desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de
maior relevância e valor significativo do objeto a ser
contratado, é legal a exigência de comprovação da
execução de quantitativos mínimos em obras ou
serviços com características semelhantes, devendo essa
exigência guardar proporção com a dimensão e a
complexidade do objeto a ser executado”. (Grifamos.)
(TCU, Acórdão nº 4.914/2013, 2ª Câmara, Rel. Min.
André Luís de Carvalho,  DOU de 26.08.2013,
Informativo nº 165, período de 26 a 30.08.2013.)"

           Assim, considerando a Administração que seriam
dispensáveis exigências de tal jaez, não caberia sua inserção
no termo de referência, nem no respectivo edital de licitação.

Outra não é a conclusão que se extrai dos
seguintes Acórdãos do STF, igualmente colhidos do
multicitado site:

 

10401 - Contratação pública – Planejamento –
Habilitação – Técnica – Estipulação de exigências
necessárias ao cumprimento da obrigação –
Possibilidade – STF
O STF, ao apreciar agravo de instrumento sustentando
que “a exigência editalícia de comprovação do
licenciamento ambiental do licitante como requisito
para sua habilitação jurídica, extrapola, por completo
os limites do artigo 22, XXVII e artigo 37, inciso XXI,
ambos da CR/1988”, decidiu que “exigências de
qualificação técnica e econômica podem ser
estipuladas, desde que indispensáveis à garantia do
cumprimento da obrigação”. O Relator citou as
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seguintes decisões no mesmo sentido: ADI nº 3070, DJ
de 19.12.2007 e ADI nº 2716, DJ de 07.03.2008, ambas
relatadas pelo Min. Eros Grau. (Revista Zênite –
Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba:
Zênite, n. 209, p. 695, jul. 2011, seção Jurisprudência.)
(...)
 
8883 - Contratação pública – Licitação – Habilitação –
Qualificações técnica e econômica – Apenas o
necessário ao cumprimento da obrigação – STF
"6. A lei pode, sem violação do princípio da igualdade,
distinguir situações, a fim de conferir a uma tratamento
diverso do que atribui a outra. Para que possa fazê-lo,
contudo, sem que tal violação se manifeste, é
necessário que a discriminação guarde compatibilidade
com o conteúdo do princípio. 7. A Constituição do Brasil
exclui quaisquer exigências de qualificação técnica e
econômica que não sejam indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações. A discriminação, no
julgamento da concorrência, que exceda essa limitação
é inadmissível". (STF, ADIn nº 2.716, Rel. Min. Eros Grau,
DJ de 07.03.2008.)
 

Com esses elementos e informações,  tem-se que a
não inclusão de exigências, consideradas pela Administração, 
desnecessárias e injustificadas,  possibilita uma mais ampla
concorrência, registrando-se ainda que o edital determina, em
seu item 3.1, como não poderia deixar de ser,  que só poderão
participar do certame, empresas do ramo:

 
"3.1. Poderá participar deste pregão pessoa jurídica do
ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrada 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."
 

Ademais, à empresa vencedora, após a assinatura
do contrato, caberão obrigações (item 21 do edital),
consistentes em medidas e providências céleres, que
evidenciarão sua capacidade e expertise, sob pena de sanções
(item 17 do edital) o que afasta empresas eventualmente
despreparadas.

 
6. CONCLUSÃO
 

Dessa forma, em face do posicionamento da
Administração, consubstanciado no termo de referência que
integra o edital e instrui a presente licitação, e forte nas
prescrições legais e jurisprudência do Tribunal  de Contas da
União e do Supremo Tribunal Federal, acima transcritos, esta
AJ-DG entende deva ser mantida a redação do edital do pregão
eletrônico em epígrafe.

Atenciosamente,  

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 22/02/2018, às 11:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0350186 e o código CRC C639B511.
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[\OmPLOeRS6fNL]LOPV]\6L6WSNNLPV]\c6\i\ZPLWV[LOPS6XL6WS[imZPh]LVZ6L6T\]\QL[6X\6MNSP\6fSN6[LVS6XL6W\NPRS6LTLPNUOVWS6WS[
Sm6[\QOlPVWSc6NLZP\6L]VXLOPL6S6NL\T6VOPLNLZZL6X\6:[fmQO\OPL6XL6vmLc6fNVOWVf\T[LOPLc6\Z6VNNLQmT\NVX\XLZ6LXVP\ThWV\Z6\i\VoS
PN\OZWNVP\Z6ZLz\[6XL]VX\[LOPL6Z\O\X\ZK6:̂wJ>B=6w<DHJACD>B=6DS6XV\6176XL6ML]LNLVNS6XL61345c6\Z6358336gSN\Zc6SWSNNLNn
S6fNSWLXV[LOPS6TVWVP\PyNVSc6WmzS6SizLPS6l86{WSOPN\P\eRS6XL6L[fNLZ\6LZfLWV\TVr\X\6f\N\6\6fNLZP\eRS6XL6ZLN]VeSZ6XL6QLZPRS6XL
\i\ZPLWV[LOPSc6WS[6S6MSNOLWV[LOPS6XL6WS[imZPh]LVZ6zmOP\[LOPL6WS[6S6J?;Ĵ71c6fLTS6WNVPlNVS6X\6[LOSN6P\o\6XL
\X[VOVZPN\eRSc6WS[6\6mPVTVr\eRS6XL6W\NPsLZ6LTLPNUOVWSZ6Sm6PLWOSTSQV\6ZV[VT\Nc6f\N\6\PLOXLN6d6MNSP\6XL6]LhWmTSZ6XS6>NVimO\T
?LQVSO\T6CTLVPSN\T6XL6JT\QS\Zc6\SZ6]LhWmTSZ6TSW\XSZ6L2Sm6NLvmVZVP\XSZ6L6\SZ6QNmfSZ6QLN\XSNLZ6VOZP\T\XSZ6OSZ6fNlXVSZ6XLZPL
>NVimO\Tc6fNyfNVSZc6TSW\XSZ6Sm6WLXVXSZc6f\N\6\PLOXLN6\Z6OLWLZZVX\XLZ6SNXVOnNV\Z6f\N\6S6fLNhSXS6XL6416|XSrL}6[LZLZc6L6f\NPL
X\Z6OLWLZZVX\XLZ6XS6fTLVPS6LTLVPSN\T6|1345}~K6JS6WS[fmTZ\N6SZ6PLN[SZ6XS6LXVP\Tc6WSOZP\P\̂ZL6vmL6S6[LZ[S6ORS6WSOP\6WS[6\
LoVQpOWV\6XL6WS[fNS]\eRS6X\6vm\TVMVW\eRS6PlWOVW\6fSN6VOPLN[lXVS6XL6\PLZP\XS6XL6W\f\WVX\XL6PlWOVW\6L[VPVXS6fSN6fLZZS\
zmNhXVW\6XL6XVNLVPS6f�iTVWS6Sm6fNV]\XSK6JS6fNSWLXLN6XLZZ\6MSN[\c6\Tl[6XL6XLZWm[fNVN6SZ6PLN[SZ6X\6TLQVZT\eRS6\6\X[VOVZPN\eRS
WSNNL6ZlNVS6NVZWS6XL6WSOPN\P\N6m[\6L[fNLZ\6ZL[6\6LofLNPVZL6OLWLZZnNV\c6S6vmL6fSXL6WSTSW\N6L[6WgLvmL6\6LoLWmeRS6XS
WSOPN\PSc6\MVO\Tc6PN\P\̂ZL6XL6m[\6WSOPN\P\eRS6XL6\TP\6WS[fTLoVX\XLK6JZZV[c6V[fLNVSZS6\6\TPLN\eRS6XSZ6PLN[SZ6XS6LXVP\Tc6XL
[SXS6vmL6ZLz\6LoVQVX\6fLT\6JX[VOVZPN\eRS6\6WS[fNS]\eRS6X\6vm\TVMVW\eRS6PlWOVW\c6WSOMSN[Lc6ZL6XL[SOZPN\Nn6\6ZLQmVNK6::6�
HJ=6?J��C=6J6LoVQpOWV\6XL6vm\TVMVW\eRS6PlWOVW\6OSZ6LXVP\VZ6XL6;VWVP\eRS6l6PL[\6XL6\TQm[\6WSOPNS]lNZV\6OS6[LVS6zmNhXVWSK
F\NPL6X\6XSmPNVO\2zmNVZfNmXpOWV\6LOPLOXL6ZLN6Zm\6LoVQpOWV\6m[\6vmLZPRS6XL6TLQ\TVX\XLc6XLWSNNLOPLc6fSNP\OPSc6XL6V[fSZVeRS
TLQ\Tc6LOvm\OPS6SmPN\6f\NPL6X\6XSmPNVO\2zmNVZfNmXpOWV\6|LZZLZ6[\zSNVPnNVSZ}6WNLL[6ZLN6\6LoVQpOWV\6XL6vm\TVMVW\eRS6PlWOVW\6m[
LoLNWhWVS6XS6fSXLN6XVZWNVWVSOnNVS6X\6\X[VOVZPN\eRSc6Sm6ZLz\c6XL6{TV]NL~6XLPLN[VO\eRS6X\6\X[VOVZPN\eRS6XLZXL6vmL6P\T6XLWVZRS
WSVOWVX\6WS[6S6ZVZPL[\6OSN[\PV]S6NLT\PV]S6\S6PL[\K6B6vmL6ZL6fNLPLOXL6XL[SOZPN\N6\XV\OPL6l6vmL6S6>?:I<DJ;6?CG:BDJ;
C;C:>B?J;6HC6J;JGBJ=6XL]L6LoVQVN6\PLZP\XSZ6XL6vm\TVMVW\eRS6PlWOVW\6OS6CXVP\T6XL6FNLQRS6CTLPNUOVWS6DY63721345c
VOXLfLOXLOPL[LOPL6X\6]LNPLOPL6TLQ\TVZP\6Sm6XVZWNVWVSOnNV\6\XSP\X\6fLT\6\X[VOVZPN\eRSc6fSVZ6S6LZWSfS6XS6WSOPN\PS6LoVQL6\
WS[fNS]\eRS6XL6\fPVXRS6fNl]V\6ZLz\6fSN6XLPLN[VO\eRS6TLQ\Tc6ZLz\6L[6N\rRS6X\Z6]VWVZZVPmXLZ6XS6bSOPN\PSK6::K46�6HJ
�<J;:w:bJtuB6>xbD:bJ86�<C=:>B6HC6;CGJ;:HJHC6bS[S6NLZZ\TP\XS6OSZ6M\PSZc6S6LXVP\T6ORS6fNL]Vm6\6OLWLZZVX\XL6X\Z
TVWVP\OPLZ6WS[fNS]\NL[6Zm\6vm\TVMVW\eRS6PlWOVW\6fSN6[LVS6XL6\PLZP\XS6XL6W\f\WVX\XL6f\N\6MVOZ6XL6g\iVTVP\eRS6OS6WLNP\[Lc
WS[Sc6\TVnZc6fNLZWNL]L6S6\NPVQS61̀ 6X\6;LV65Kaaa2_7c6Lo6]V86JNPK61̀ K6F\N\6\6g\iVTVP\eRS6O\Z6TVWVP\esLZ6LoVQVN̂ZL̂n6XSZ
VOPLNLZZ\XSZc6LoWTmZV]\[LOPLc6XSWm[LOP\eRS6NLT\PV]\6\86:6̂6g\iVTVP\eRS6zmNhXVW\�6::6̂6vm\TVMVW\eRS6PlWOVW\�6:::6̂6vm\TVMVW\eRS
LWSOU[VWŜMVO\OWLVN\�6:�6̂6NLQmT\NVX\XL6MVZW\TK6:�6�6LQmT\NVX\XL6MVZW\T6L6PN\i\TgVZP\�6�6�6Wm[fNV[LOPS6XS6XVZfSZPS6OS6VOWVZS
���:::6XS6\NPK6̀S6X\6bSOZPVPmVeRS6wLXLN\TK6HLZP\6MSN[\c6S6;LQVZT\XSN6XLPLN[VOSm6vmL6\6JX[VOVZPN\eRS6O\6M\ZL6XL6g\iVTVP\eRS
XL]LNn6LoVQVN6X\Z6TVWVP\OPLZ6\6\fNLZLOP\eRS6XL6PSXSZ6SZ6XSWm[LOPSZ6LTLOW\XSZ6L[6ZLmZ6VOWVZSZc6XLOPNL6SZ6vm\VZ6ZL6XLZP\W\6\
OLWLZZVX\XL6X\6WS[fNS]\eRS6X\6vm\TVMVW\eRS6PlWOVW\6|VOWVZS6::}c6vmL6MSV6S[VPVX\6fLTS6fNLZLOPL6LXVP\TK6FSVZ6iL[�6J6;LV6XL
;VWVP\esLZ6XLPLN[VO\6\6SiNVQ\PSNVLX\XL6X\6vm\TVMVW\eRS6PlWOVW\6OS6\NPVQS61̀ 6L6[\VZ6\6XV\OPL6OS6\NPVQS6736LZP\iLTLWL6\6MSN[\
XL6Zm\6WS[fNS]\eRSc6]Lz\[SZ86JNPK673K6J6XSWm[LOP\eRS6NLT\PV]\6d6vm\TVMVW\eRS6PlWOVW\6TV[VP\N̂ZL̂n6\86:6̂6NLQVZPNS6Sm
VOZWNVeRS6O\6LOPVX\XL6fNSMVZZVSO\T6WS[fLPLOPL�6::6̂6WS[fNS]\eRS6XL6\fPVXRS6f\N\6XLZL[fLOgS6XL6\PV]VX\XL6fLNPVOLOPL6L
WS[f\Ph]LT6L[6W\N\WPLNhZPVW\Zc6vm\OPVX\XLZ6L6fN\rSZ6WS[6S6SizLPS6X\6TVWVP\eRSc6L6VOXVW\eRS6X\Z6VOZP\T\esLZ6L6XS
\f\NLTg\[LOPS6L6XS6fLZZS\T6PlWOVWS6\XLvm\XSZ6L6XVZfSOh]LVZ6f\N\6\6NL\TVr\eRS6XS6SizLPS6X\6TVWVP\eRSc6iL[6WS[S6X\
vm\TVMVW\eRS6XL6W\X\6m[6XSZ6[L[iNSZ6X\6LvmVfL6PlWOVW\6vmL6ZL6NLZfSOZ\iVTVr\Nn6fLTSZ6PN\i\TgSZ�6:::6̂6WS[fNS]\eRSc
MSNOLWVX\6fLTS6yNQRS6TVWVP\OPLc6XL6vmL6NLWLiLm6SZ6XSWm[LOPSZc6Lc6vm\OXS6LoVQVXSc6XL6vmL6PS[Sm6WSOgLWV[LOPS6XL6PSX\Z6\Z
VOMSN[\esLZ6L6X\Z6WSOXVesLZ6TSW\VZ6f\N\6S6Wm[fNV[LOPS6X\Z6SiNVQ\esLZ6SizLPS6X\6TVWVP\eRS�6:�6̂6fNS]\6XL6\PLOXV[LOPS6XL
NLvmVZVPSZ6fNL]VZPSZ6L[6TLV6LZfLWV\Tc6vm\OXS6MSN6S6W\ZSK6H\6ZS[\6XSZ6XSVZ6\NPVQSZ6X\6;LV6XL6;VWVP\esLZc6WSOWTmV̂ZL6vmL6Wm[fNL
\6JX[VOVZPN\eRS6LoVQVN6X\Z6TVWVP\OPLZ6\6WS[fNS]\eRS6X\6vm\TVMVW\eRS6PlWOVW\6\PN\]lZ6XL6\PLZP\XS6XL6W\f\WVX\XL6WS[f\Ph]LT
WS[6\Z6W\N\WPLNhZPVW\Zc6vm\OPVX\XL6L6fN\rSZ6XS6SizLPS6X\6WSOPN\P\eRSc6S6vmLc6ZK[Kzc6ORS6SWSNNLm6OS6W\ZS6L[6]SQ\K6=SiNL6S
PL[\c6V[fSNP\OPL6WVP\N6SZ6LOZVO\[LOPSZ6XL6b\NTSZ6FVOPS6bSLTgS6ASPP\86{4K6F\N\6LMLVPS6XL6vm\TVMVW\eRS6PlWOVW\6XL6L[fNLZ\Z
TVWVP\OPLZc6\6JX[VOVZPN\eRS6XL]Lc6WS[6i\ZL6O\6;LV65Kaaa2_7c6LoVQVN6\PLZP\XSZ6NLMLNLOPLZ6d6Zm\6W\f\WVP\eRS6PlWOVW\c6WS[
]VZP\Z6d6�WS[fNS]\eRS6XL6\fPVXRS6f\N\6XLZL[fLOgS6XL6\PV]VX\XL6fLNPVOLOPL6L6WS[f\Ph]LT6L[6W\N\WPLNhZPVW\Zc6vm\OPVX\XLZ6L
fN\rSZ6WS[6S6SizLPS6X\6TVWVP\eRS6|\NPK673c::}K~6|AB>>Jc6b\NTSZ6FVOPS6bSLTgS6̂6CMVWnWV\6O\Z6;VWVP\esLZ6L6bSOPN\PSZc64__jc6fK
4j_}K6bS[S6ZL6]LNVMVW\6X\Z6f\T\]N\Z6XS6OSiNL6zmNVZP\c6\6JX[VOVZPN\eRS6HC�C6LoVQVN6\6WS[fNS]\eRS6X\6vm\TVMVW\eRS6PlWOVW\c
TSQSc6\S6ORS6fNSWLXLN6XLZZ\6MSN[\6XLVo\6XL6Wm[fNVN6SZ6PLN[SZ6X\6TLQVZT\eRSc6Lc6WSOZLvmLOPL[LOPLc6]VST\6S6fNVOWhfVS
WSOZPVPmWVSO\T6X\6TLQ\TVX\XL6WSOZVQO\XS6OS6{W\fmP~6\NPVQS67̀ 6X\6W\NP\6[\QO\c6SN\6PN\OZWNVPS86JNPK67̀ K6J6\X[VOVZPN\eRS
f�iTVW\6XVNLP\6L6VOXVNLP\6XL6vm\TvmLN6XSZ6FSXLNLZ6X\6<OVRSc6XSZ6CZP\XSZc6XS6HVZPNVPS6wLXLN\T6L6XSZ6AmOVWhfVSZ6SiLXLWLNn6\SZ
fNVOWhfVSZ6XL6TLQ\TVX\XLc6V[fLZZS\TVX\XLc6[SN\TVX\XLc6fmiTVWVX\XL6L6LMVWVpOWV\6Lc6P\[il[c6\S6ZLQmVOPL86BN\c6\6LoVQpOWV\6XL
ZL6WS[fNS]\N6\6vm\TVMVW\eRS6PlWOVW\6LOWSOPN\6\rS6O\6TLQVZT\eRS6L6ORS6fSXL6XLVo\N6XL6ZLN6SiZLN]\X\6fLT\6\6JX[VOVZPN\eRS6L
PL[6WS[S6SizLPV]S6M\rLN6WS[6vmL6ORS6ZLz\6WSOPN\P\X\6m[\6L[fNLZ\6\]LOPmNLVN\6vmL6ORS6XLPp[6WSOXVesLZ6[hOV[\Z6f\N\
LoLWmP\N6\6WSOPN\P\eRSK6HLZP\6MLVP\c6l6V[fLNVSZS6\TPLN\N6SZ6PLN[SZ6XS6CXVP\T6XL6[SXS6\6WSOZP\N6\6LoVQpOWV\6XL6vm\TVMVW\eRS
PlWOVW\6OSZ6[STXLZ6LZP\iLTLWVXSZ6fLTS6\NPVQS61̀ 6L6736X\6;LV65Kaaa2_7K6::K16�6HJ6�<J;:w:bJtuB6>xbD:bJ86?C�<:=:>B=6HJ
H:=b?:b:BDJ?:CHJHC6bSOMSN[L6XLZWNVPS6OSZ6M\PSZ6XLZP\6:[fmQO\eRSc6gn6S6LOPLOXV[LOPS6XL6vmL6\6LZWSTg\6fSN6LoVQVN6\
vm\TVMVW\eRS6PlWOVW\6XS6TVWVP\OPL6NLW\V6O\6LZMLN\6XVZWNVWVSOnNV\6X\6JX[VOVZPN\eRSK6ALZ[S6\ZZV[c6XL]L̂ZL6NLZZ\TP\N6vmL6\6\eRS
XVZWNVWVSOnNV\6XS6\X[VOVZPN\XSN6f�iTVWS6ORS6ZL6WSOMmOXL6WS[6S6\NihPNVSc6L6P\[fSmWS6\6S[VZZRS6X\6vm\TVMVW\eRS6PlWOVW\6fSXL
ZLN6MLVP\6ZV[fTLZ[LOPL6f\N\6\m[LOP\N6\6WS[fLPVPV]VX\XL6\6vm\TvmLN6WmZPSK6J6XVZWNVWVSO\NVLX\XL6XS6JX[VOVZPN\XSN6XL]L6ZLN
LoLNWVX\6XLOPNS6XSZ6XVP\[LZ6L6TV[VPLZ6XS6NLQV[L6OSN[\PV]Sc6WSOMSN[L6LOZVO\6\6FNSMLZZSN\6:?CDC6FJ>?@b:J6DBEJ?J86J
XVZWNVWVSO\NVLX\XL6ORS6l6m[6fSXLN6\mPUOS[Sc6fSNvmL6LT\6V[fTVW\6\6TViLNX\XL6XL6\Pm\eRS6XLOPNS6X\6TLV6Sm6X\6[STXmN\
OSN[\PV]\6|vmL6\iN\OQL6NLQN\Z6L6fNVOWhfVSZ}6X\X\6fLTS6SNXLO\[LOPS6zmNhXVWSc6Sm6ZLz\6\6JX[VOVZPN\eRSc6\S6fN\PVW\N6m[6\PS
XVZWNVWVSOnNVSc6XL]L6NLZfLVP\N6SZ6TV[VPLZ6X\6TLV6L[6vmL6ZL6MmOX\[LOP\K6|DBEJ?Jc6:NLOL6F\PNhWV\6AB>>Jc6HVNLVPS
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%&'()(*+,-+(./0123450167144891:;**;1*;)+(&/01/1<=;*(+/1&;1<=->(?(@-AB/1+C@)(@-1?/(1@,(-&/16;>/1>;D(*>-&/,1@/'1E/)?/,';
&;*@,(+/1)/*1?-+/*1&;*+-1F'6=D)-AB/01GH1/1;)+;)&(';)+/1&;1<=;1-1;*@/>G-16/,1;I(D(,1-1<=->(?(@-AB/1+C@)(@-1&/1>(@(+-)+;1,;@-(
)-1;*?;,-1&(*@,(@(/)H,(-1&-1%&'()(*+,-AB/71J;*'/1-**('01&;.;K*;1,;**->+-,1<=;1-1-AB/1&(*@,(@(/)H,(-1&/1-&'()(*+,-&/,
6LM>(@/1)B/1*;1@/)?=)&;1@/'1/1-,MN+,(/01;1+-'6/=@/1-1/'(**B/1&-1<=->(?(@-AB/1+C@)(@-16/&;1*;,1?;(+-1*('6>;*';)+;16-,-
-=';)+-,1-1@/'6;+(+(.(&-&;1-1<=-><=;,1@=*+/71%1&(*@,(@(/)-,(;&-&;1&/1%&'()(*+,-&/,1&;.;1*;,1;I;,@(&-1&;)+,/1&/*1&(+-';*1;
>('(+;*1&/1,;D(';1)/,'-+(./01@/)?/,';1;)*()-1-1O,/?;**/,-1FPQ:Q1O%RPSEF%1:TU%P%V1%1&(*@,(@(/)-,(;&-&;1)B/1C1='16/&;,
-=+W)/'/016/,<=;1;>-1('6>(@-1-1>(M;,&-&;1&;1-+=-AB/1&;)+,/1&-1>;(1/=1&-1'/>&=,-1)/,'-+(.-1X<=;1-M,-)D;1,;D,-*1;
6,()@N6(/*91&-&-16;>/1/,&;)-';)+/1Y=,N&(@/01/=1*;Y-1-1%&'()(*+,-AB/01-/16,-+(@-,1='1-+/1&(*@,(@(/)H,(/01&;.;1,;*6;(+-,1/*
>('(+;*1&-1>;(1;'1<=;1*;1?=)&-';)+-71X:TU%P%01F,;);1O-+,N@(-1JTRR%01Z(,;(+/1%&'()(*+,-+(./0123450167144891:;**;1*;)+(&/0
/1<=;*(+/1&;1<=->(?(@-AB/1+C@)(@-1?/(1@,(-&/16;>/1>;D(*>-&/,1@/'1-1?()->(&-&;1&;1D-,-)+(,1-1@/)+,-+-AB/1&-16,/6/*+-1'-(*
.-)+-Y/*-16-,-1-1-&'()(*+,-AB/01;.(+-)&/1@/)*;<=;)+;';)+;1-1'H1@/)+,-+-AB/1K1&;1>(@(+-)+;1&;*6,;6-,-&/01&;1='1@/)+,-+/
<=;1-6,;*;)+-,H16,/M>;'-*1&;1'-);(,-1,;()@(&;)+;1K16/,1';(/1&-1@/'6,/.-AB/1&;1;I6;,([)@(-1)-1H,;-1@/)+,-+-&-71T=1*;Y-0
-1;I6;,([)@(-1&/1>(@(+-)+;1&;.;1@/)&(\;,1@/'1/*1,;<=(*(+/*1&-1@/)+,-+-AB/71];1='-1&;'-)&-1&-1-&'()(*+,-AB/1?/,1*('6>;*
<=-><=;,16,;*+-&/,16/&;,H1-+;)&;K>-01@-*/1@/)+,H,(/01/1>(@(+-)+;1&;.;1@/'6,/.-,1*=-1(&/);(&-&;16/,1';(/1&;1-+;*+-&/*016/(*
/*1-=+/*1&/16,/@;**/1-&'()(*+,-+(./1*B/1-1?/,'-1<=;1-1%&'()(*+,-AB/1+;'1&;1.;,(?(@-,1-*1,;?;,[)@(-*1&/*1>(@(+-)+;*1@/)?/,';
-1>;D->(&-&;1;16=M>(@(&-&;71:/1@-*/1;'1+;>-01-1@/'6>;I(&-&;1&/1*;,.(A/1@/)+,-+-&/1;I(D;1-1@/'6,/.-AB/1&;16,C.(-
<=->(?(@-AB/1+C@)(@-016/(*1)B/1*;1+,-+-1+B/1*/';)+;1&;1='-16,;*+-AB/1*('6>;*1&;1'-)=+;)AB/1/=1-M-*+;@(';)+/1&;1.;N@=>/*0
;**-1<=;1*('16/&;,(-1*;,16,;*+-&-16/,1<=-><=;,1;'6,;;)&;&/,1()(@(-)+;71:B/01/1*;,.(A/1/MY;+/1&/1O,;DB/1;'1@/';)+/
6,;**=6̂;1-1@G-'-&-1<=-,+;(,(\-AB/1&-1-+(.(&-&;1&;1'-)=+;)AB/1;1-M-*+;@(';)+/1&;1.;N@=>/*01@/)*/>(&-&-1)/1];+/,1O,(.-&/
)/*1L>+('/*1-)/*71:;*+;1'/&;>/01/1D;,;)@(-';)+/1&-*1'-)=+;)Â;*1C1,;->(\-&/16/,1';(/1&;1='1*(*+;'-1()?/,'-+(\-&/1;
()+;D,-&/1&;1D;*+B/01<=;1()+;,>(D-1-1,;&;1@,;&;)@(-&-1&;1;*+-M;>;@(';)+/*1;1-1-&'()(*+,-AB/16LM>(@-71_1&(\;,01-
%&'()(*+,-AB/1@/)+,-+-1='-1;'6,;*-1;*6;@(->(\-&-1;'1&(*6/)(M(>(\-,1='1*(*+;'-1&;1D;,;)@(-';)+/01()+;,';&(-&/,-1&;
6-D-';)+/*71%>C'1&;1D-,-)+(,1='1*(*+;'-1;?(@(;)+;1;1()+;,';&(-,̀@/)+,-+-,1X;1'-)+;,1@/)+,-+-&-91='-1,;&;1@,;&;)@(-&-1&;
<=->(&-&;01-1a(@(+-)+;1C1,;*6/)*H.;>1+-'MC'16;>-1;'(**B/1&;1@-,+̂;*1'-D)C+(@/*1;*6;@N?(@/*01/*1<=-(*1*B/1*=*@;+N.;(*1&;
@>/)-D;'1@-*/1-1@/)+,-+-&-1)B/1+;)G-1-1b;I6;,+(*;c1);@;**H,(-16-,-01@/'1?;,,-';)+-*1*(*+['(@-*01('6;&(,1<=;1(**/1/@/,,-7
O/,1;**;1'/+(./01/1RPFde:%a1PQfFT:%a1QaQFRTP%a1ZQ1%a%fT%]1&;.;1.;,(?(@-,1-1<=->(?(@-AB/1+C@)(@-1&/*1>(@(+-)+;*
()+;,;**-&/*01&;1?/,'-1-1D-,-)+(,1-1;?(@([)@(-1&/16,/@;**/1>(@(+-+g,(/1;1-1*;D=,-)A-1&-1;I;@=AB/1&/1@/)+,-+/01@/)?/,';1YH
&;?;)&;=1/1REe1-/1-)->(*-,1@-,-@+;,N*+(@-*1()&(*6;)*H.;(*1&-1@/)+,-+-AB/1&;16,;*+-&/,-*1&;1*;,.(A/*V1bh=-)&/1bh=-)&/1-
%&'()(*+,-AB/1@/)+,-+-1&;+;,'()-&-1;'6,;*-1@/'1@-6-@(&-&;*1+C@)(@/K/6;,-@(/)-(*016,/?(**(/)-(*1;1;@/)W'(@/K?()-)@;(,-*
?,HD;(*01/16,;Y=N\/1*/@(->01;@/)W'(@/1;1-&'()(*+,-+(./1C1@;,+/1;1;)/,';71Q1C1Y=*+-';)+;1&;**;*16,;Y=N\/*1<=;1-
%&'()(*+,-AB/1&/1REe1&;*;Y-1;*<=(.-,K*;1';&(-)+;1-1-6>(@-AB/01&;)+,;1/=+,-*1,;D,-*01&-1;I(D[)@(-1;&(+->N@(-1-<=(1&;M-+(&-1;
&;?;)&(&-c1XRE132i7328̀2343K31];D=)&-1Ej'-,-971Q'1,-\B/1&/1;I6/*+/01-()&-1<=;1)B/1*;Y-16/,1';&(&-1&;1>;D->(&-&;1;
;'1@='6,(';)+/1;*+,(+/1&/1&;.;,1>;D->16,;.(*+/1)-1a;(1k;&;,->1)l1i7555̀8m01/1@-*/1@/)@,;+/1('6̂;1-1;I(D[)@(-1&;
<=->(?(@-AB/1+C@)(@-1&/*1>(@(+-)+;*1()+;,;**-&/*1-16-,+(@(6-,1&/1O,;DB/1Q>;+,W)(@/1:l13m̀234i016/(*1/1-+/1&;1()@>=NK>/1&;.;
@/()@(&(,1@/'1-1?()->(&-&;1&-1)/,'-01@/'1-1,-\B/1&;1;I(*+(,1&/1-+;*+-&/1&;1<=->(?(@-AB/1+C@)(@-1<=;01)/1@-*/01*;1,;>-@(/)-
@/'1-1@/'6>;I(&-&;1&/1*;,.(A/16,;*+-&/71FFF1K1ZT]1OQZFZT]1Z;)+,/1&;*+-1/,&;'1&;16/)&;,-Â;*1;01&(-)+;1&-*
;.(&;)@(-&-*16,/.-*1-1F'6=D)-)+;1,;<=;,1*;1&(D);1/1Q'C,(+/1n=>D-&/,1-1neaf%P1OPTEQZQ:RQ1%1OPQ]Q:RQ1FJOef:%opT0
;1<=;1*;Y-1()*;,(&-1)/1;&(+->1-1;I(D[)@(-1&;1@/'6,/.-AB/1&-1<=->(?(@-AB/1+C@)(@-16/,1';(/1&;1-+;*+-&/1&;1@-6-@(&-&;1+C@)(@-
6-,-1?()*1&;1G-M(>(+-AB/01)/*1'/>&;*1;*+-M;>;@(&/16;>/*1-,+(D/*12q1;1m31&-1a;(1i7555̀8m71Z;*+-,+;01,;<=;,1-1(';&(-+-
*=*6;)*B/1&/1O,;DB/1Q>;+,W)(@/1:l13m̀234i01;1@/'/1&(,;+-1/M;&([)@(-1-/16,()@N6(/1&-1>;D->(&-&;1-1,;+(?(@-AB/1&/1;&(+->
@/)./@-+g,(/1@/'1-*1-&;<=-Â;*71E-*/1)B/1*;Y-16/**N.;>1&;?;,(,1/*16;&(&/*1-)+;,(/,;*1,;<=;,1ErOF%]1ETJOaQR%]1&/
6,/@;**/1>(@(+-+g,(/16-,-1-)H>(*;1&/1J()(*+C,(/1OLM>(@/1;1R,(M=)->1&;1E/)+-*1&/1Q*+-&/71R;,'/*1;'1<=;01O;&;1Z;?;,(';)+/7
]-)+-)-1&;1O-,)-NM-̀]O01481&;1?;.;,;(,/1&;1234i71OPFJQ1ET:]eaRTPF%1Q1%]]Q]]TPF%1QJOPQ]%PF%a1aRZ%71%:]QaJT1Z%
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89:;:<=>4?>4@ABCDE:FGH4:H4@E=;9CA>E;H4I?J;:KLMJHN49>DJ=;9:?H4EH=4=>DCJE;>=4;>9AH=N4>A49>=CAH64O4@ABCDE:E;>4:M>P>9HC
QC>4H48>9AH4?>4R>S>9TEMJ:4QC>4JE=;9CJ4H4B9>=>E;>4B9HM>?JA>E;H4>4EGH4>UJDJC4:4MHAB9HP:FGH4?:4QC:KJSJM:FGH4;VMEJM:W4O
X9>DH>J9H4=HKJMJ;HC4H4B9HECEMJ:A>E;H4?:4YEJ?:?>4Z>=;H9:4?H4[;C:K4\HE;9:;H4>49>=BHE=]P>K4B>K:4>K:̂H9:FGH4?H48>9AH4?>
R>S>9TEMJ:N4:4YEJ?:?>4R>=BHE=]P>K4B>K:4[B9HP:FGH4?H48>9AH4?>4R>S>9TEMJ:N4HC4=>_:N4̀9Ẁ>M9>;:9JH4?>4[?AJEJ=;9:FGH4>4EH
SJE:K4:4[==>==H9J:4aC9L?JM:4B:9:4>AJ;J94B:9>M>94:4SJA4?>4=Ĉ=J?J:94:4?>MJ=GH4?H4B9>DH>J9HN4;H?H=4SH9:A4CEbEJA>=N4:QCJ>=M>E?H
MHA4:4KJEc:4?>4B>E=:A>E;H4?H4̀ 9W4[==>==H94aC9L?JMHN4H4A>=AHN4MHA4H=4=>DCJE;>=4:9DCA>E;H=4;VMEJMH=4>4_C9L?JMH=d
eWWWWWWWR>DJ=;9><=>4:JE?:4QC>4:49>=BH=;:4?:4̀[f4SHJ49>M>̂J?:4BH94>=;:4[a<fZ4g=42hc7iAJE4?H4?J:4/201/0/123N4=>E?H4QC>N4>A
S:M>4?>4JE?J=BHEĴJKJ?:?>=4>4JE=;:̂JKJ?:?>=4?H4̀I@N4QC>4PTA4HMH99>E?H4?>=?>4:4S:K;:4?>4>E>9DJ:4HMH99J?:4E:4jK;JA:4=>DCE?:<
S>J9:4k2l0/10/123mN4=n4E>=;>4AHA>E;H4>=;]4=>E?H4BH==LP>K4H4>EPJH4?>=;>4B:9>M>9WoW4f[4pIZ@̀p[qrO4[Xp@\stIp4u>=;>
BHE;HN4JAB>E?>4;9:E=M9>P>94H4[9;W4514?:4p>J4Ev43Wiii0l5N4QC>4;9:;:4?:4?HMCA>E;:FGH49>K:;JP:4g4QC:KJSJM:FGH4;VMEJM:6w[9;W
51W4[4?HMCA>E;:FGH49>K:;JP:4g4QC:KJSJM:FGH4;VMEJM:4KJAJ;:9<=><]4:6WWWW@@4<MHAB9HP:FGH4?>4:B;J?GH4B:9:4?>=>AB>EcH4?>
:;JPJ?:?>4B>9;JE>E;>4>4MHAB:;LP>K4>A4M:9:M;>9L=;JM:=N4QC:E;J?:?>=4>4B9:xH=4MHA4H4Ĥ_>;H4?:4KJMJ;:FGHN4>4JE?JM:FGH4?:=
JE=;:K:Fy>=4>4?H4:B:9>Kc:A>E;H4>4?H4B>==H:K4;VMEJMH4:?>QC:?H=4>4?J=BHELP>J=4B:9:4:49>:KJx:FGH4?H4Ĥ_>;H4?:4KJMJ;:FGHN4̂>A
MHAH4?:4QC:KJSJM:FGH4?>4M:?:4CA4?H=4A>A 9̂H=4?:4>QCJB>4;VMEJM:4QC>4=>49>=BHE=:̂JKJx:9]4B>KH=4;9:̂:KcH=zWWW@t4<4B9HP:4?>
:;>E?JA>E;H4?>49>QCJ=J;H=4B9>PJ=;H=4>A4K>J4>=B>MJ:KN4QC:E?H4SH94H4M:=HW{4f>49JDH9N4;:A V̂AN4A>EMJHE:94H4QC>4B9>=M9>P>4H
JEMJ=H4@N4?H4:9;W45vN4JE4SJE>N4?:4p>J4Ev43Wiii0l5N4P>9̂J=6w[9;W45v4[4KJMJ;:FGH4?>=;JE:<=>4:4D:9:E;J94:4Ĥ=>9PbEMJ:4?H4B9JEMLBJH
MHE=;J;CMJHE:K4?:4J=HEHAJ:4>4:4=>K>MJHE:94:4B9HBH=;:4A:J=4P:E;:_H=:4B:9:4:4[?AJEJ=;9:FGH4>4=>9]4B9HM>==:?:4>4_CKD:?:4>A
>=;9J;:4MHESH9AJ?:?>4MHA4H=4B9JEMLBJH=4̂ ]=JMH=4?:4K>D:KJ?:?>N4?:4JAB>==H:KJ?:?>N4?:4AH9:KJ?:?>N4?:4JDC:K?:?>N4?:
BĈKJMJ?:?>N4?:4B9ĤJ?:?>4:?AJEJ=;9:;JP:N4?:4PJEMCK:FGH4:H4JE=;9CA>E;H4MHEPHM:;n9JHN4?H4_CKD:A>E;H4Ĥ_>;JPH4>4?H=4QC>4Kc>
=GH4MH99>K:;H=W|42v4}4P>?:?H4:H=4:D>E;>=4BĵKJMH=6@4~4:?AJ;J9N4B9>P>9N4JEMKCJ94HC4;HK>9:9N4EH=4:;H=4?>4MHEPHM:FGHN4MK]C=CK:=
HC4MHE?JFy>=4QC>4MHAB9HA>;:AN49>=;9JE_:A4HC4S9C=;9>A4H4=>C4M:9];>94MHAB>;J;JPH4>4>=;:̂>K>F:A4B9>S>9TEMJ:=4HC4?J=;JEFy>=
>A49:xGH4?:4E:;C9:KJ?:?>N4?:4=>?>N4HC4?HAJMLKJH4?H=4KJMJ;:E;>=4HC4?>4QC:KQC>94HC;9:4MJ9MCE=;bEMJ:4JAB>9;JE>E;>4HC
J99>K>P:E;>4B:9:4H4>=B>MLSJMH4Ĥ_>;H4?H4MHE;9:;Hz{7W4f[4aYR@̀XRYf�u\@[4�4PJ=;:4?:=4BHE?>9:Fy>=4?:4CEJ?:?>49>QCJ=J;:E;>N
QC>4>K:̂H9HC4H4;>9AH4?>49>S>9TEMJ:4QC>4JE=;9CJ4:4B9>=>E;>4KJMJ;:FGHN49>DCK:A>E;:9A>E;>4:B9HP:?H4B>KH4̀>EcH94̀>M9>;]9JH4?>
[?AJEJ=;9:FGHN4MHE=;:;:<=>4QC>4:4[?AJEJ=;9:FGH4MHE=J?>9HC4?>=E>M>==]9JH4H4>=;:̂>K>MJA>E;H4?>4>UJDTEMJ:=4?>4c:̂JKJ;:FGH
;VMEJM:N4>E;>E?>E?H4EGH4c:P>94_C=;JSJM:;JP:4B:9:4>UJDTEMJ:=4QC>4;:J=Wu>==>4=>E;J?HN4Ĥ=>9P><=>4H4QC>4_]4?>MJ?JC4H489ĴCE:K
?>4\HE;:=4?:4YEJGHN4;:K4MHAH4Ĥ;J?H4EH4=J;>4?:4I?J;H9:4�TEJ;>4\HE=CK;H9J:4<4p>J4[EH;:?:N4MHE;9:;:?:4B>K:4aC=;JF:4IK>J;H9:K
B:9:4B9>=;:FGH4?>4=>9PJFH=4?>4MHE=CK;H9J:4>A4KJMJ;:Fy>=4>4MHE;9:;H=6�5/l54<4\HE;9:;:FGH4BĵKJM:4~4pJMJ;:FGH4~4�:̂JKJ;:FGH4~
\:B:MJ?:?>4;VMEJM:4~4IUJDTEMJ:=4~4aC=;JSJM:;JP:4~48\Y<4?>;>9AJEHC4QC>4:H4JE=>9J94>UJDTEMJ:=4?>4QC:KJSJM:FGH4;VMEJM:N
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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 fevereiro de 2018.
Senhor Secretário de Administração,
 
Vimos, por este, expor situação que consiste em

risco iminente à contratação objetivada neste procedimento, a
gerar provável solução de continuidade na prestação do
serviço de gerenciamento de fornecimento de combustíveis,
com o potencial de imobilizar a frota deste Tribunal:

(i) o Contrato n.º06/2013 possui validade até o dia
26/02/2018, quando perfazerá 60 (sessenta) meses,
considerando-se que foi assinado no dia 25/02/2013 (0135428)
e a aplicação da regra insculpida no art. 110, parágrafo único,
da Lei n.º8.666/1993;

(ii) a abertura do Pregão Eletrônico n.º03/2018, que
tem por objeto a contratação de serviço de gestão de
abastecimento da frota do TRE/Al, encontra-se marcada para
as 08:00h do dia 23/02/2018 (0346873), em apertadíssimo
prazo para a realização do certame e formalização do novo
contrato;

(iii) a empresa Prime Consultoria e Assessoria
Empresarial Ltda. - EPP, ofereceu Impugnação ao Edital
Licitatório n.º03/2018 (0349522), suscitando a necessidade de
exigência de atestado de capacidade técnica para a prestação
do serviço a ser contratado pelo TRE/Al, tendo sido negado
provimento ao pedido (0350507);

(iv) a mesma empresa, Prime Consultoria e
Assessoria Empresarial Ltda. - EPP, protocolizou a
Representação n.º004.901/2018-5 junto ao Tribunal de Contas
da União - TCU (0350920), com "pedido de cautelar",
provavelmente significando "antecipação de tutela em sede
liminar" e, ao que tudo indica, com os mesmos objeto e
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argumentos.
Considerando-se a possibilidade de suspensão

cautelar do procedimento licitatório até que o TCU decida
quanto à necessidade de inclusão do requisito mencionado, o
que implicaria em interrupção dos serviços de abastecimento
da frota e sua consequente imobilização, entende-se cabível a
interpretação de incidência da hipótese normativa constante
do §4º do artigo 57 da Lei n.º8.666/1993:

Art. 57.  A duração dos contratos regidos
por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários,
exceto quanto aos relativos:
(...)
II - à prestação de serviços a serem
executados de forma contínua, que
poderão ter a sua duração prorrogada
por iguais e sucessivos períodos com
vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a administração,
limitada a sessenta meses;
(...)
§ 4o  Em caráter excepcional,
devidamente justificado e mediante
autorização da autoridade superior,
o prazo de que trata o inciso II do
caput deste artigo poderá ser
prorrogado por até doze
meses. (negrito nosso)

O uso do recurso legal apontado tem o condão de
afastar a possibilidade de ocorrência dos revezes descritos,
bem como de abrir a oportunidade de um estudo mais
aprofundado das exigências editalícias, de modo a demonstrar
cabalmente a legalidade do procedimento e reduzir
drasticamente as chances de intercorrências prejudiciais.

Ressalte-se ainda que está demonstrada, não
somente a compatibilidade com o mercado, mas a
vantajosidade da taxa de administração do atual contrato, qual
seja, 0,61% (zero vírgula sessenta e um por cento) de
desconto, em comparação com a pesquisa de mercado
realizada pela Seção de Compras (0337352), que concluiu ser
aceitável taxa de administração igual ou inferior a 0,1% (zero
vírgula um por cento) de acréscimo.
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Respeitosamente,
 

Henrique Cirqueira Freire
Assistente IV - SAPEV

 
 

Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da SAPEV

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 23/02/2018, às 09:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 23/02/2018, às 09:13, 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
0350921 e o código CRC 4FB85C5E.

0010233-59.2017.6.02.8000 0350921v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de fevereiro de 2018.
Retornem os autos à COSEG para instruir a

prorrogação de que trata o Despacho 0350921 nos autos da
atual contratação, devendo juntar as certidões de
regularidade e demais documentos habilitatórios exigidos no
certame originário.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/02/2018, às 09:33, 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
0351107 e o código CRC F635A79E.

0010233-59.2017.6.02.8000 0351107v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de fevereiro de 2018.
Senhor Secretário de Administração,
 
Comunico-lhe que o despacho 0351107 foi

cumprido, com a instrução nos autos do procedimento
SEI 0004025-93.2016.6.02.8000.

 
Respeitosamente,
 

Henrique Cirqueira Freire
Assistente IV - SAPEV

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 23/02/2018, às 11:15, 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
0351233 e o código CRC 2DC42B2B.

0010233-59.2017.6.02.8000 0351233v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de fevereiro de 2018.
Ao Gabinete da Presidência
 
Senhora Oficiala,
 
Submeto os presentes autos à superior

consideração do Excelentíssimo Senhor Desembargador
Presidente pedindo vênia para sugerir que, não obstante a
judiciosa decisão do Pregoeiro à impugnação ao edital,
evento 0350507, lastreada em entendimentos doutrinários e
jurisprudência do Tribunal de Contas da União, também
focados no Parecer n.º 219, da Assessoria Jurídica (0350186),
há de se ter em conta a possibilidade de o TCU vir a acolher,
ainda que em caráter cautelar, a representação formulada,
presumidamente, pela mesma impugnante, conforme registra
o extrato de consulta processual de evento 0350920 em
leitura combinada com o pedido alternativo de
evento 0349522.

Nesse sentido, os atos atinentes ao certame objeto
destes autos poderão ser anulados. Por outro lado, a simples
inclusão de requisito de habilitação técnica mediante a
apresentação de certificado não implicaria, em nosso modo
de entender, alteração substancial ao certame, uma vez
que  destinado à pessoa jurídica do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrada no Sistema
de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação
parcial, que atendam à linha de fornecimento, dessa forma,
não se há de falar, ressalvado superior entendimento, em
acréscimo de medida restritiva à competição, dado que a
licitação, de uma forma ou de outra, dar-se-ia entre
competidores especializados no ramo.
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Ocorre que há a potencialidade de essa exigência
vir a ser objeto de determinação do TCU, na referida
representação, o que reclama, s.m.j., que sejam adotadas
medidas para mitigarmos os riscos de anulação posterior dos
atos praticados, o que poderia ensejar a postergação da
renovação do contrato e, com isso, prejuízos à prestação dos
serviços a cargo deste Órgão.

Assim, para garantir a continuidade da contratação,
dada a constante necessidade do uso dos veículos, e
possibilitar a repetição do certame com a maior brevidade
possível, em face das ponderações lançadas nos autos de
n.º 0004025-93.2016.6.02.8000, evento 0351161, sugere-se,
por força do interesse público na continuidade dos serviços
prestados por esta Corte, a revogação do certame para que
seja remarcada a licitação, incluindo a exigência de
habilitação técnica na forma exposta.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/02/2018, às 12:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0351246 e o código CRC A98D5827.
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DESPACHO

Maceió, 23 de fevereiro de 2018.
À Assessoria Jurídica da Presidência para análise

das ponderações lançadas pelo Secretário de Administração
no expediente SEI de nº 0351246.

 
Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 23/02/2018, 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
0351357 e o código CRC 06B6EF68.
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PROCESSO : 0010233-59.2017.6.02.8000
INTERESSADO : PRESIDÊNCIA
ASSUNTO : Revogação de certame - Pregão Eletrônico - com vistas ao fornecimento de combustéveis.

 

Parecer nº 246 / 2018 - TRE-AL/PRE/AJ-PRES

 

Senhor Presidente,
 
Trata-se de proposição formulada pelo Secretário

de Administração, Senhor José Ricardo Araújo e Silva,  que,
em síntese, sugere a revogação do certame para que seja
remarcada a licitação, desta feita, com a inclusão da exigência
de habilitação técnica, conforme fora justificado na exposição
fática constante deste processo sob o evento SEI de n.
0351246.

 
Alega o referido Secretário que existe a

potencialidade da indigitada exigência - habilitação técnica
- vir a ser objeto de determinação do c. Tribunal de Contas da
União - TCU, em face da representação atravessada pelo
impugnante, fato que estaria a reclamar a adoção de medidas
com vistas à mitigação dos riscos de anulação posterior do
mencionado certame licitatório.

 
Alega, ainda, o SAD, que tal situação, em se

concretizando, poderia ocasionar a postergação da renovação
do contrato, e com isso, acarretar prejuízos à prestação dos
serviços a cargo deste Tribunal Regional Eleitoral.

 
Sustenta o SAD, por fim, que, para garantir a

continuidade da contratação, mormente em função da
necessidade constante da utilização dos veículos, bem como
para possibilitar a repetição do certame em desbaste sem
risco iminente de uma invalidação posterior, é que,
arrimando-se no princípio da não solução de continuidade da
prestação dos serviços públicos,  formulou a supracitada
proposição de revogação.

 
Pois bem.
 
Como sabemos, a "revogação" é um instrumento

por condução do qual a Administração Pública promove a
retirada de um ato administrativo por razões de conveniência
e oportunidade. Trata-se de um poder inerente à
Administração.

 
Frise-se que a "revogação" é uma medida que vai

exatamente ao encontro da necessidade que tem a
Administração de ajustar seus atos administrativos às
situações que vão surgindo em decorrência da alteração de
determinado fator.

 
Aliás, é de se ressaltar que o pressuposto da

revogação é o interesse público, este que deverá ser
dimensionado pela Administração. Caberá a esta levar em
conta a conveniênia e a oportunidade  de se manter o ato ou
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de extirpá-lo, traduzindo-se tal fenômeno em um poder da
administração de adequar o ato - a conduta administrativa - a
novas situações.

 
Nesse contexto, necessária se faz a transcrição do

art. 4º, inciso IV, alocados no Título III, Capítulo I, da
Resolução TRE-AL n. 15.787, de 15 de fevereiro de 2017, que
dispões sobre as normas de contratação no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em especial quanto à
Rotina de Requisição e Contratação:

 
“Art. 4º. A rotina de contratação processar-se-á
respeitando-se os seguintes passos, preferencialmente
nesta ordem:
 
I - ...;
 
II - ...;
 
III - ...;
 
IV - Avaliação prévia da conveniência e oportunidade
da solicitação, com a aprovação do Termo de
Referência .”

 
 
É de ressaltar que o Secretário de Administração,

embora considerando o acerto da decisão do Pregoeiro quanto
à impugnação do refalado edital, inclusive reconhecendo se
encontrar a mesma com lastro em entendimentos doutrinários
e em jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU, e
na esteira do quê tão bem defendeu a Assessoria Jurídica da
Direção Geral desta Secretaria, por conduto do Parecer de n.
219, desta feita, em sua narrativa (SEI n. 0351246), aponta a
necessidade de revogação do indigitado certame, tendo em
vista a possibilidade de advir uma invalidação.

 
Nessa perspectiva, cabe transcrever a prescrição

contida no art. 7º do sobredito ato normativo (Res. - TRE/AL
n. 15.787/2017), em função do arrimo que a mesma empresta
à pretensão formulada pela SAD, vejamos:

 
"Art. 7º. A Secretaria de Administração avaliará a
oportunidade e conveniência da solicitação, analisando
a viabilidade legal, técnica, econômica, social e
ambiental, observando os aspectos relativos à
sustentabilidade, quando for o caso, bem como deverá
aprovar – ou solicitar que sejam retificadas – as
especificações, documentos e justificativas
apresentados, encaminhando-a após esta análise à
Direção-Geral, para, aquiescendo com o pedido,
encaminhá-lo à Coordenadoria de Material e
Patrimônio".  
 
 

É de se ter em conta que a inclusão do indigitado
critério (habilitação técnica mediante a apresentação de
certificado) não importará - como exposto pelo Secretário de
Administração - "em acréscimo de medida restritiva à
competição, dado que a licitação, de uma forma ou de outra,
dar-se-ia entre competidores especializado do rarmo (pessoa
jurídica do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrada no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação
parcial, que atendam à linha de fornecimento de
combustíveis)".

 
Diante dessas constatações, parece ser conveniente

a  inclusão do requisito referido.
 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica sugere a
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Vossa Excelência que revogue o edital do pregão eletrônico nº
03/2018, que visa à  contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de gestão de abastecimento, com
o fornecimento de combustíveis, juntamente com o ARLA-32,
pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização
de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à
frota de veículos deste  Regional.

 
É este o parcer que submeto à consideração de

Vossa Excelência.
 
Respeitosamente,
 
 
Edney dos Anjos
Analista Judiciário - Área Judiciária
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por EDNEY DOS ANJOS, Assessor Jurídico, em
27/02/2018, 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
0351912 e o código CRC FC0D0234.
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PROCESSO : 0010233-59.2017.6.02.8000
INTERESSADO : sad
ASSUNTO : Autorização. Revogação de Pregão. 

 

Decisão nº 669 / 2018 - TRE-AL/PRE/GABPRE

De acordo com o Parecer da Assessoria desta
Presidência, que acolho in totum, assim, revogo do edital do Pregão
Eletrônico nº 03/2018, que visa à  contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de gestão de
abastecimento, com o fornecimento de combustíveis, juntamente
com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, com a
utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à
frota de veículos deste  Regional, ao tempo em que autorizo a
remarcação do certame, incluindo a exigência de habilitação técnica,
conforme exposto no Despacho (0351246). 

À Secretaria de Administração para conhecimento,
registros e adoção das providências administrativas que se revelem
necessárias ou recomendáveis à consecução do feito.

 
DES. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES

Presidente do TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 28/02/2018, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0352865 e o código CRC 4ACCB299.

0010233-59.2017.6.02.8000 0352865v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2018.
Sr.Secretário de Administração.
 
Reporto-me no presente para ratificar a publicidade

do ato do Exmº Sr. Presidente deste Regional, revogando o PE
03, registro que não foi possível proceder a revogação no
ambiente COMPRASNET, justificamos em razão do perfil
disponibilizado ao pregoeiro, não dispomos da rotina
"revogação".

Respeitosamente.
PREGOEIRO.
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 01/03/2018, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0353569 e o código CRC 441B5DCD.
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De: centraldeservicos@planejamento.gov.br
Para: josericardo@tre-al.jus.br
Data: 02/03/2018 17:52
Assunto: Solicitação atendida SIASG - 45642

Prezado (a), José Ricardo Araújo e Silva

A Central de Atendimento do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão concluiu o atendimento a sua
solicitação.  

Desejamos saber a sua opinião sobre os serviços prestados. Por gentileza, colabore conosco
avaliando o nosso atendimento.

Clique aqui para fazer a avaliação do Atendimento

Observação: Caso a solução não tenha lhe atendido, a mesma poderá ser reaberta no prazo de
07 (sete) dias entrando em contato com Central de Atendimento por telefone.

Protocolo de Atendimento: 45642
 Tipo: Requisição

 Serviço/Atividade: Informações sobre revogar pregão

Descrição da solicitação:
 

Usuário informa que deseja registrar em sistema revogação que ocorreu em processo de
licitação.

Solução da solicitação: 
 

Boa tarde!

Prezado(a) Usuário(a),

Foi orientado ao usuário a seguir os seguintes passos:

1º Passo:

Acessar o Portal de Compras do Governo Federal através do site:
(www.comprasgovernamentais.gov.br).

 

2º Passo:

Na seção Acesso aos Sistemas, selecionar a opção Comprasnet - SIASG e clicar em
Produção.

 

3º Passo:
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Na aba Acesso Restrito, selecionar o perfil Governo, informar login e senha e clicar
em Avançar.

 

4º Passo:

Acessar Serviços do Governo, selecionar a opção SIASGNet, clicar em Divulgação de
Compras.

 

5º Passo:

Na aba Eventos, selecionar Eventos de Licitação e clicar na opção Evento de
Revogação.

 

6º Passo:

Preencher os dados solicitados pelo sistema e clicar na lupa.

 

7º Passo:

Informar o motivo do evento, preencher a data da publicação, CPF e função e clicar
em Salvar Evento.

 

8º Passo:

O sistema exibirá a mensagem: ?O Evento de Anulação foi salvo?.

 

9º Passo:

Em seguida, clicar em Disponibilizar para Publicação/Divulgação.

 

10º Passo:

Verifique se os dados do empenho estão atualizados. Caso necessário, atualize-os e
clicar novamente em Disponibilizar para Publicação/Divulgação.

 

11º Passo:

O sistema exibirá a mensagem: ?Confirma que este Evento de Anulação está pronto para
ser disponibilizado para Publicação no D.O.U na data XX.XX.XXXX?, clicar em OK.

Atenciosamente,

Suporte SIASG.
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As solicitações de atendimento para o SIASG podem ser realizadas através dos
seguintes canais de comunicação:

 Portal Web: portaldeservicos.planejamento.gov.br/citsmart
 Acesse o Portal de Serviços para solicitar atendimento e para realizar o

acompanhamento da sua solicitação.

Anexados:
 

Arquivo: ATT00002.html (Mostrar conteúdo da
mensagem)

Tamanho:
5k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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02/03/2018 SIASGnet-DC - Informar Evento de Revogação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/informarLicitacaoEvento.do?method=preEvento&codigoTipoEvento=3&versaoCompraComLic… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Informar Evento de Revogação 02/03/2018 19:00:26 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Para informar este evento de Revogação, é necessário suspender a sessão pública da licitação.

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação * Ano da Licitação

Pregão  

Objeto

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

00003 2018

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de 
combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização de cartões 
eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos 
veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados 
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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 março de 2018.
À SLC, para promover os atos necessários à

publicidade da Decisão GABPRE nº 669 (0352865), inclusive
divulgação na internet.

Em paralelo, retornem os autos ao Senhor
Pregoeiro, para suspender a sessão pública, requisito
necessário ao registro da revogação do certame no SIASG,
conforme aviso constante do documento 0354598, que retrata
o procedimento adotado por este Gabinete em observância à
orientação veiculada na mensagem eletrônica 0354597.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/03/2018, 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
0354600 e o código CRC 267CEEFD.

0010233-59.2017.6.02.8000 0354600v1
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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: 05/03/2018 14:33:39

   Origem: Setor de Licitações e Contratos

   Operador: Andréa de Albuquerque César

   Ofício: 4698201

   Data prevista de publicação: 06/03/2018

   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3

   Forma de pagamento: Empenho

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

Seqüencial Arquivo(s) MD5 Tamanho (cm) Valor

10576800 Aviso de revogação do Pregão 03-2018.rtf
f6dd9eafeb14801d

3eb663644c2e7fc0
4,00

 Total da matéria 4,00 R$ 132,16

TOTAL DO OFICIO 4,00 R$ 132,16

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=4698201

1 de 1 05/03/2018 14:33
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05/03/2018 SIASGnet-DC - Informar Evento de Revogação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoEventoPublicacaoDivulgacaoLicitacao.do?method=alterarEvento 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Informar Evento de Revogação 05/03/2018 20:40:26 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica
Pregão 00003/2018 Eletrônico Tradicional

Objeto

* Motivo do Evento de Revogação

Para que seja garantida a renovação da contratação sem prejuízo ao desempenho das atividades de transporte do Órgão.

10  Caracteres Disponíveis
Publicação/Divulgação do Aviso de Evento

* Data da Publicação/Divulgação

07/03/2018  

* CPF do Responsável * Nome * Função

758.180.784-34   JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA Secretário de Administração

Salvar Evento  Excluir Evento  Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de 
combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização de cartões 
eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos 
veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados 
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05/03/2018 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Publicação-Divulgação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/manterLicitacaoEventoAnulacaoRevogacao.do?method=salvarLicitacaoEventoRevogacao&fu… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Publicação-
Divulgação

05/03/2018 20:39:32 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

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
Pregão 00003/2018 Eletrônico Tradicional

Objeto

Motivo do Evento de Revogação

Para que seja garantida a renovação da contratação sem prejuízo ao desempenho das atividades de transporte do Órgão.

Data da Publicação/Divulgação do Evento de
Revogação Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

07/03/2018 A partir de  07/02/2018  às 08:00 Em 23/02/2018  às 08:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
Verifique se os dados do empenho estão atualizados. Caso necessário, atualize-os.

* Nº Unidade Gestora * Unidade Gestora

 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

* Gestão * Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação  Visualizar Prévia da Matéria

Evento de Revogação

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento 
de combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização de 
cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, 

70011

2018
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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 março de 2018.
Sigam os autos à SLC, para demais atos relativos à

divulgação do registro de evento 0355382, dada a ausência de
habilitação deste subscritor para publicar matéria na
imprensa nacional.

A Unidade deverá observar que a rotina de registro
da revogação (0354597) poderá ficar ao seu encargo, devendo
atentar para a indicação da autoridade competente para tanto.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/03/2018, às 20:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0355383 e o código CRC 4C9ED745.

0010233-59.2017.6.02.8000 0355383v1
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06/03/2018 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Publicação-Divulgação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoEventoPublicacaoDivulgacaoLicitacao.do?method=disponibilizarPublicaca… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Evento de Licitação para Publicação-
Divulgação

06/03/2018 14:11:28 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Evento de Revogação será Publicado no D.O.U. na data de 07/03/2018 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
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
Pregão 00003/2018 Eletrônico Tradicional

Objeto

Motivo do Evento de Revogação

Para que seja incluída exigência de habilitação técnica

Data da Publicação/Divulgação do Evento de
Revogação Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

07/03/2018 A partir de  07/02/2018  às 08:00 Em 23/02/2018  às 08:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação  Visualizar Prévia da Matéria

Evento de Revogação

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento 
de combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização de 
cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, 

00001 2018 000038
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Nº 45, quarta-feira, 7 de março de 2018 137ISSN 1677-70503

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l ,
pelo código 00032018030700137

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S E C R E TA R I A - G E R A L

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O TRF- 2ª RG, de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº
8.666/93, torna público que não sofreram alterações os preços
registrados nas Atas de Registro de Preços abaixo relacionadas:

. Ata (n.º) Pre-
gão

Objeto -
Aquisição de

Publicação na
íntegra
D.O.U, Seção
3

. 31 e 32/17 12/17 filtros para filtragem de ar
exterior

26/04/2017 -
pág. 128

. 34 a 41/17 03/17 material odontológico 23/05/2017 -
pág.

126
. 42, 43, 45 a
55/17 e
96/17

06/17 material de consumo expe-
diente

29/05/2017 -
pág. 148

. 56 e 57/17 20/17 material de consumo expe-
diente - impressos

31/05/2017 -
pág. 174

. 58 e 59/17 107/16 material para reparos civis 25/05/2017 -
pág. 116

. 61/17 13/17 material de consumo -gên.
alimentação

23/06/2017 -
pág. 140

. 62 a 69/17 10/17 materiais, peças e ferra-
mentas

04/07/2017 -
pág. 149

. 71/17 14/17 material de limpeza - papel
higiênico

19/07/2017 -
pág. 123

. 72/17 24/17 confecção e conserto de
vestes talares

24/07/2017 -
pág. 118

. 73 e 74/17 21/17 material de consumo - copa
e cozinha

09/08/2017 -
pág. 132

. 75 a 94/17 04/17 material de limpeza 30/08/2017 -
pág. 138 (*)

. 95/17 33/17 material permanente - TV
LED

26/12/2017 -
pág. 160

. 117 a 119/17 43/17 material de consumo-
acondicionamento e embal-
agem

12/12/2017 -
pág. 122

. 120 a 122/17 34/17 material permanente 14/12/2017 -
pág. 150

. 124/17 66/17 detectores de metais 14/12/2017 -
pág. 150

. 125 a 130/17 61/17 material de consumo - copa
e cozinha

26/12/2017 -
pág. 160

. 131/17 84/17 material de consumo - pro-
cessamento de dados

02/01/2017 -
pág. 162

. 134 e 135/17 65/17 material de consumo -
manutenção de veículos

10/01/18 -
pág. 167

. 136 e 137/17 62/17 mat.consumo expediente -
impressos

10/01/18 -
pág. 167

(*)atas com diferentes datas de publicação

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2018NE000320, emitida em 28/02/2018. Contratante:
TRF- 2ªRG. Contratada: MICHELE DE ALVARENGA FARINAZZO
PEREIRA 10137944780. Objeto: "Aditamento" ao contrato formalizado
através da nota de empenho nº 2017NE001389 - reparo emergencial em
janela. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013.
Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R$ 2.232,00
(dois mil, duzentos e trinta e dois reais). Proc. nº TRF2-EOF-
2017/00286.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
D I R E TO R I A - G E R A L

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2018

CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: MÓVEIS
LUZ LTDA. - EPP. OBJETO: Fornecimento de 03 estantes, 02
armários e 01 balcão. ORIGEM: PE 11/2018. DOT.
ORÇAMENTÁRIA: PT- 107760, ND - 4490.52 e 2018NE000154.
PREÇO TOTAL: R$ 10.030,00. VIGÊNCIA: 05.03.2018 a
05.06.2018. PA: 0013750-83.2017. ASSINATURA: Márcio
Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em 05.03.2018.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada ,
publicada no D.O.U de 19/02/2018, .Entrega das Propostas: a partir
de 19/02/2018, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 12/03/2018, às 11h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do
fornecimento de COFFEE BREAKS e COQUETEL, A SEREM
SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS,
CURSOS/TREINAMENTOS DO TRE/AC, em conformidade com
as especificações constantes do termo de referência (Anexo I do
edital).

ROGERIO FERREIRA DE SOUSA
Chefe de Seção

(SIDEC - 06/03/2018) 070002-00001-2018NE000057

D I R E TO R I A - G E R A L

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Procedimento (SEI) n.º 0006094-86.2016.6.01.8000. Segundo
Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC n.º 28/2016. Contratante:
TRE/Acre. Contratada: HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO
BRASIL LTDA (CNPJ 05.206.385/0004-04). Objeto: Promover,
com fundamento no art. 65, I, a, e § 1.º, da Lei nº 8.666/93, a
alteração no objeto do pacto, consistente na adição do valor de R$
3.053,73, correspondente aos serviços de remanejamento externo
da antena VSAT do Município de Santa Rosa do Purus. Dotação
orçamentária: Ação: 20GP; PI: AOSI TELEPR; Natureza da
Despesa: 33.90.39.97. Data de assinatura: 05/3/2018. Signatários:
Carlos Venícius Ferreira Ribeiro, Diretor-Geral do TRE/Acre, e
Marcus Eduardo Faccio Turchetti e Rafael Meinking Guimarães,
representantes da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2018

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao
processo Nº 0010233-59.2017. Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis
juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de
administração, com a utilização de cartões eletrônicos ou
tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou
requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste
Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para atender as
necessidades ordinárias para o período de 12 (doze) meses, e parte
das necessidades do pleito eleitoral (2018).

JOSE CARLOS MALTA MARQUES
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 06/03/2018) 070011-00001-2018NE000038

SEÇÃO DE COMPRAS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 12-A/2017; Proc. SEI nº 0008850-
80.2016.6.02.8000; PE nº 21/2017; Fund. Legal: Leis nºs
8.666/1993 e 10.520/2002 e Decretos nºs 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL (Fone: 82 3328-1947); Vigência: 12
meses, contado da publicação do extrato; Assinatura: 29/11/2017;
Objeto: Registro de Preços de material de consumo - (CANETA
COM BASE FIXA, FITA ADESIVA, FITA ADESIVA
TRANSPARENTE, MOLHA DEDOS); Relação contendo:
fornecedor, CNPJ, item, unidade, quantidade, valor unitário, valor
total, marca, respectivamente. (consultar no PE nº 21/2017, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Compras - Atas de Registro de
Preços). MARCOS E BERTA LTDA - ME, CNPJ
09.035.549/0001-96; Item 04; Unid; 150; R$ 11,45; R$ 1717,50;
KAZ. Item 14; Unid; 300; R$ 2,30; R$ 690,00; Embalando. Item
15; Unid; 150; R$ 0,50; R$ 75,00; Embalando. Item 25; Unid;
100; R$ 1,44; R$ 144,00; BRW.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO AMAZONAS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2018

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do pregão em epígrafe (PAD n. 11000/2017), que
tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição
de material de consumo (material para manutenção de bens imóveis e
instalações) em favor das empresas J. KONE SERVIÇO E
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA,
CNPJ:12.104.872/0001-89 (item 1, 2, 3); GLEISSON SAMPAIO
SILVA, CNPJ: 18.498.728/0001-50 (item 4, 72); TEVAN
COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ: 08.338.280/0001-54 (item 5);
HORIZONTE COMÉRCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS
LTDA, CNPJ: 09.071.136/0001-67 (itens 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 23,
25, 29, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64,
65) . DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06/03/2018, pelo Presidente do
TRE/AM, Des. Yedo Simões de Oliveira.

MESSIAS AUGUSTO LIMA BELCHIOR DE
ANDRADE

Diretor Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 105/2017, firmado entre o
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e o Sr. João Carlos Cruz Melo.
OBJETO: Alterar ordem de entrega dos projetos. FUNDAMENTO
LEGAL: art. 65, inciso I, "a", §1º da Lei n.º 8.666/93. PAD:
6.156/2017. ASSINATURA: 28/02/2018. SIGNATÁRIOS: Fabíola
Mazzei Pereira Vitório da Silva, pelo TRE/BA e o Sr. João Carlos
Cruz Melo, pela Contratada.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2018NE000689, emitida em 19/02/2018.
FAVORECIDO: EMBRALIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -
ME. OBJETO: Aquisição de palletes em plástico termoformatado.
VALOR: R$ 15.840,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico
n.º 17/2017, Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.90.30.19; Ação
02.122.0570.20GP.0029. PROCESSO: 11528/2017.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2018NE000685, emitida em
19/02/2018. FAVORECIDO: JAMAR COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - EPP. OBJETO:
Aquisição de material de processamento de dados. VALOR: R$
15.300,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º
10/2017, ARP nº 12/2017 e Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.90.30.17 Ação
02.122.0570.20GP.0029. PROCESSO: 8020/2017.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2018NE000690, emitida em
19/02/2018. FAVORECIDO: ELIANDRO JOSÉ MACHADO
COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME. OBJETO: Aquisição de paletes
em madeira. VALOR: R$ 20.996,50. FUNDAMENTO LEGAL:
Pregão Eletrônico n.º 17/2017, ARP n.º 53/2017, Leis n.º 8.666/93
e 10.520/2002. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
3.3.90.30.19; Ação 02.122.0570.20GP.0029. PROCESSO:
14394/2017.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018 - UASG 070007

Nº Processo: 217342017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de material de consumo para as Seções Eleitorais da Capital e do
Interior do Estado do Ceará, conforme as especificações do edital
e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00010. Edital: 07/03/2018
de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime
Benevolo 21 - Centro FORTALEZA - CE ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 0 7 0 0 0 7 - 0 5 - 1 6 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 07/03/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/03/2018 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIDEC - 06/03/2018) 070007-00001-2018NE000176
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001188  
  

PROCESSO Nº: 0010233-59.2017.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Data: XX de XXXX de 2018 
Horário Abertura: XX horas 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 

Local: www.comprasnet.gov.br 
 
       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 
(menor taxa de administração), conforme descrito neste Edital e seus Anexos 
objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis, de forma indireta, sob 
o regime de empreitada por preço global, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Seção de Administração de Prédios e Veículos deste Tribunal. 
 
       O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, 
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. 
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123/2006, o 
Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 
8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.       O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de 
combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, 
com a utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de 
veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou 
requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, 
locados ou cedidos, para atender as necessidades ordinárias para o período de 12 
(doze) meses, e parte das necessidades do pleito eleitoral (2018). 
 
1.2     O valor base estimado a ser gasto com combustível no exercício 2018 é de R$ 
198.235,56 (cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e 
seis centavos), conforme detalhamento constante do subitem 11.9 do Anexo I, deste 
Edital. 
 
2- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
2.1  A prestação dos serviços deverá ser executada conforme item 3 do Termo de 
Referência - Anexo I deste edital. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 

Minuta Alterada (0356860)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 348

http://www.comprasnet.gov.br/


 

   
JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

3.1.  Poderá participar deste pregão pessoa jurídica do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrada 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. 
 
3.2.  Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 
 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes que se enquadrem como 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma 
legal. 
 
3.4.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 

   3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 

3.4.5. 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). 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para 
fins de habilitação. 
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4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 

acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 
3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
proceder ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e hora marcadas para 
a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando então, 
automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas. 

 
5.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 
 

5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
5.3.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
5.4. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

5.4.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

 
5.5.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) descrição clara e detalhada dos serviços, de acordo com as especificações 
deste Edital; 

 
b) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
abertura deste Pregão; 
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c) a planilha de formação de preço de acordo com o Anexo I-A deste edital; 
 
d) o percentual correspondente a taxa de administração, sendo admitidas apenas 
duas casas após a vírgula; 
 

d.1) Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou 
negativas, podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da 
proposta. 

e) o valor global da proposta expresso em moeda nacional, sendo admitidas 
apenas duas casas após a vírgula, expresso em algarismos arábicos e por extenso, 
prevalecendo, na ocorrência de discrepância quanto ao valor, a informação 
prestada por extenso; 
 

e.1) O valor global da proposta, a ser utilizado inclusive para os lances, 
corresponde ao valor base da contratação de R$ 198.235,56 (cento e noventa 
e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) mais o 
percentual relativo à taxa de administração. 

 
f) a declaração expressa de que o preço ofertado compreende as despesas 
necessárias previstas no item 5.7. 

 
5.5.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 

 
5.5.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo 
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 
 

5.5.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para 
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na 
execução contratual. 

 
5.5.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na 
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.13. 
 
5.5.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca do material ofertado. 
 
5.5.5. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada de cada item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste Edital. 

 
5.6.  As declarações referidas no subitem 11.1. “c”, deverão ser enviadas, em 
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta 
pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, 
quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio 
das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 

Minuta Alterada (0356860)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 351



 

   
JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

5.7.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
5.8.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.10.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição 
ou encargo. 
 
5.11.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.12.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição 
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
5.13.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, 
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 I-A. 
 
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.  O Pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, 
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais 
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente 
Edital. 
 
6.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital 
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 

 
6.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 
 

6.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
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7- DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
7.1.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor global da proposta que 
representa o somatório da taxa de administração (comissão que será fixa) com o 
volume de vendas, observando-se a fórmula constante no item 7.1.2, onde a 
variável será sempre a taxa de administração da proposta. 
 
7.1.2.   Para se calcular o valor total da proposta a fórmula aplicada será ((A/100) X 
B)+ B, onde “A” é a taxa de administração (valor variável em porcentagem) e “B” 
valor base de  R$ 198.235,56 (cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco 
reais e cinquenta e seis centavos), correspondente a estimativa de gasto de 
combustível, conforme item 1.2 deste edital. 
 
7.1.3.  Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de 
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição dos 
combustíveis. 
 

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 
as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
7.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.        Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.       No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação 
desta licitação. 
 

7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
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critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 

 
7.9.   O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a 
compra de combustíveis, com o valor da taxa de Administração, conforme modelo de 
planilha do Anexo I-A. 
 
8 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
8.1.       Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 
44 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 

8.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
8.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
8.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, 
após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a 
comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação. 

 
8.2. Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou 
grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, 
seja até 5% superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará 
mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance. 
 
8.3. Para efeito do disposto no item 8.1., ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal 
procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características, 
disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, 
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a 
fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do 
direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo 
lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as 
demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma 
condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não 
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existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a 
classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por 
cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do 
item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e 
convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final 
do desempate. 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, 
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e 
classificação final dos fornecedores participantes. 
 

8.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
8.5. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo 
será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de 
onde parou. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
9.1.      O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de 
menor preço global, caracterizado pela menor taxa de administração, decidindo sobre a 
aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor estimado pela Administração, ou seja, o preço de referência, de R$ 
198.235,56 (cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e 
seis centavos), haja vista que o valor estimado para taxa de administração foi zero. O 
valor estimado representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 
 
9.3.      Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer a menor taxa 
de administração sobre o volume de vendas estimado e tiver atendido a todas as 
exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 
  
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao edital. 
 

9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
9.6   A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser confeccionada 
conforme o modelo contido no Anexo I-A e enviada quando for solicitado pelo pregoeiro.  
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10 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
10.1     Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, 
também pelo sistema, 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 III. 
 
11 - DA HABILITAÇÃO 
 
11.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação de regularidade da licitante 
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação 
Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio 
de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda Estadual, por se tratar 
de prestação de serviços. 
 

a1.) As empresas deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição; 

a2.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com 
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do 
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo.  

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de 
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade 
com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.6. 
do edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 
habilitação da empresa; 
 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
 
 c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 
 

d) Quanto à qualificação técnica, será exigido atestado (ou declaração) de 
capacidade técnica, no mínimo um, em nome do licitante, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove prestação de serviços 
semelhantes ao objeto do presente Pregão Eletrônico. 
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11.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, 
o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da 
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria 
Geral da União, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparencia.gov.br). 
 
11.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado 
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 

 
11.3.1.  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. 

 
11.4.     A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da 
LC 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015. 
 

11.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado prazo de cinco 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
 
11.4.3.      A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

 
11.4.4.     A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.4.1. 
e 10.4.3. 
 
11.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo 
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, ou revogar a licitação. 

 
11.5.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 11.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
11.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
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11.8.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
12.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a 
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 
12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados 
à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site 
www.comprasnet.gov.br. 
 
13 - DOS RECURSOS 
 
13.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
13.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
13.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do 
recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, 
desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, 
exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua 
decisão à autoridade competente. 
 
13.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos 
que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
13.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
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14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente 
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
14.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. A Taxa de Administração ofertada será fixa e irreajustável. 
 
16 - DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de 
pagamento, condições de execução em conformidade com este edital. 
 
16.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de Empenho 
respectiva, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de 
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
 
16.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
recusar-se a receber a Nota de Empenho ou 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. 
  
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. A licitante que 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 fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

 
17.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 

17.2.1. Poderá a administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para a interposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 
02 (dois) dias do inicio do cumprimento das obrigações contratuais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante contratada 
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juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;  

 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão do atraso no inicio, ou no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 

em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas; 

 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
 

17.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.7.  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.  

 
17.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

 
17.9.  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. 

 
17.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

 
17.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
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17.12.  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. 

 
17.13.  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 mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal respectiva 
devidamente atestada pelo gestor do contrato. 
 

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

 a) Identificação do posto de abastecimento (Nome e endereço); 

 b) Identificação do veículo (marca, modelo e placa); 

 c) Tipo de combustível; 

 d) A data e hora da transação; 

 e) Quantidade de litros fornecida; 

 f) Valor da operação. 
 
18.3.  Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal 
fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
18.4.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
18.5.  O pagamento mensal será efetuado em parcela única. 
 
18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
 
18.8. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
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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 orçamentários a serem aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas em 2018, consignados nas ações de Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas e Pleitos Eleitorais. 
 
19.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
  
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

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

d.1) Dos veículos: marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível 
do veículo, conforme Anexo I-B; 
  
d.2)  Dos condutores: Nome, matrícula e unidade de lotação. 
 

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

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. São obrigações da Contratada: 
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a)  Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital, do 
Termo de Referência e com os termos da proposta de preços; 
 
b) Designar um representante perante o TRE/AL para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

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

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

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

d.1) Manter credenciado na cidade de Arapiraca, pelo menos, 02 (dois) 
postos de abastecimento; 

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

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

g) Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar operações 
mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos cartões 
eletrônicos ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das informações 
necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos. 

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

j) Disponibilizar a relação dos postos credenciados constando: Nome do 
estabelecimento, endereço e telefone. 

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

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

m) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelo TRE/AL. 
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n) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar da solicitação, salvo ocorrência de força maior. 

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

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

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

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

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

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

 
21.2. 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. 
 
21.3.  É expressamente proibida a veiculação de publicidade, vinculativa ou não, 
acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
21.4. É expressamente proibida, a partir da data de assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   
 
21.5. É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de postos 
pertencentes a uma única distribuidora. 
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o certame, 
ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte, dando 
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 
22.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
22.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
22.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
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primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no TRE/AL. 
 
22.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, 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. 
 
22.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
22.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
22.9.  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. 
 
22.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
22.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 24.10, no caso de ser retirado em 
Maceió/AL, 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 - Planilha de Formação de Preços;   
ANEXO I-B – Relação dos veículos pertencentes ao TRE/AL; 

    ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; e 
   ANEXO III – Minuta do contrato. 

 
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 2018. 
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Ingrid Pereira de Lima Araújo  
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão 
de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-
32, pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização de cartões 
eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos 
geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para 
atender as necessidades ordinárias para o período de 12 (doze) meses, e parte das 
necessidades do pleito eleitoral (2018). 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 
2.2. A contratação de uma empresa para Gestão de Abastecimento de Veículos visa 
não apenas o fornecimento de combustíveis aos veículos da frota do TRE – AL em 
todo o Estado, mas permitir que os mesmos possam ser abastecidos na 
eventualidade da realização de viagens a outros Estados da Federação. Este 
contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema 
informatizado que possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota, 
permitindo o controle da mesma, orientando a tomada de decisões gerenciais 
acerca dos veículos, roteiros e condutores. Assegurará também um melhor controle 
orçamentário evitando o uso de recursos de suprimento de fundos quando da 
ocasião de viagens a lugares distantes do município sede. Cabe também ressaltar 
que a abertura de um certame licitatório pelo critério de menor taxa de 
administração é um fator de racionalização da aplicação dos recursos públicos. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.1. A empresa contratada deverá confeccionar um cartão eletrônico, ou emissão 
de outro dispositivo tecnológico para cada veículo do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, imprimindo em cada um deles a identificação da Contratante, a saber, TRE 
- AL, descrição sucinta do veículo e placa, de acordo com relação constante do 
ANEXO I-B. 

3.2. A cada cartão eletrônico ou dispositivo tecnológico será atribuído previamente 
um limite de crédito mensal, para uso exclusivo na compra de combustível e arla-
23 (para os veículos que utilizam o diesel s-10) para consumo do veículo, cujo valor 
será determinado pela Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV, de 
acordo com o uso de cada um dos veículos cadastrados. 
3.3. A empresa contratada deverá fornecer, ainda, 20 (vinte) cartões magnéticos ou 
outro dispositivo tecnológico habilitados para o abastecimento de quaisquer outros 
veículos que estejam a serviço do TRE - AL, ficando os cartões sob a guarda da 
Seção de Administração de Prédios e Veículos. 
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3.4. As cotas mensais de consumo de combustível de cada veículo serão definidas 
pelo TRE – AL, podendo a SAPEV solicitar cotas extras quando necessário. 

 
3.4.1 As cotas mensais deverão ser creditadas no primeiro dia útil após aquele da 
data da fatura mensal e as cotas extras deverão ser creditadas imediatamente após 
a sua solicitação. 

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

3.6. Somente poderão ser abastecidos os veículos que contiverem as 
características registradas nos respectivos dispositivos. 

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

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

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

3.10. O sistema deverá permitir a identificação dos condutores dos veículos. 

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

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

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

3.14. A empresa contratada deverá disponibilizar via Internet, em tempo real e 
mediante senhas de controle de acesso, os registros dos dados dos abastecimentos 
e relatórios com informações gerenciais, financeiras e operacionais que permitam o 
controle das despesas, condutores e consumo específico por veículo, além dos 
possíveis desvios em relação aos parâmetros adotados. 
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3.3. Os relatórios disponibilizados deverão permitir o acesso a informações 
referentes aos volumes e/ou valores dos abastecimentos, quilometragens, consumo 
e preços praticados pelos postos credenciados, permitindo que os dados acima 
possam ser relacionados aos veículos, condutores e postos de abastecimentos. 

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

3.5. Deverão ser enviados para a SAPEV e-mails de alerta sempre que houver 
alguma operação que apresente inconsistência e/ou fuja aos parâmetros 
preestabelecidos. 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo 
de Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da 
proposta de preços; 

4.2. Designar um representante perante o TRE - AL para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

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

4.3.1. É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de postos 
pertencentes a uma única distribuidora; 

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

4.4.1. Manter credenciado na cidade de Arapiraca pelo menos 02 (dois) postos 
de abastecimento; 

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

4.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 

4.7. Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar 
operações mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos 
cartões eletrônicos ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das 
informações necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos; 
4.8. Reembolsar pontualmente aos postos credenciados os valores referentes aos 
combustíveis fornecidos através da presente contratação, asseverando-se que o 
TRE – AL não responderá solidária ou subsidiariamente pelo reembolso, sendo este 
de exclusiva responsabilidade da empresa contratada; 
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4.9. Disponibilizar a relação dos postos credenciados constando: Nome do 
estabelecimento, endereço e telefone; 

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

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

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

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

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

4.15. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços 
objeto deste Termo de Referência; 

4.16. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 

4.17. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 

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

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor; 

5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal; 

5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade 
manifestada na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas pertinentes; 

5.4. Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos 
veículos (Anexo II) bem como dos condutores. 
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6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor designado para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas 
necessárias e/ou convenientes. 

7. DO PAGAMENTO 

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

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

- Identificação do posto de abastecimento; 

- Identificação do veículo; 

- Tipo de combustível; 

- A data e hora da transação; 

- Quantidade de litros fornecida; 

- Valor da operação. 

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

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

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

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

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

 

8. DO REAJUSTE 

8.1. O percentual de Taxa de Administração, objeto deste Termo de Referência, é 
fixo e inalterável. 
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9. DA DOTAÇÃO 
 
9.1 Os custos da presente contratação serão suportados à custa do orçamento 
destinado ao exercício de 2018 (ordinário e pleitos). 

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 

10.1.1. 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; 

10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze 
por cento), em razão de atraso no início, ou no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas; 

10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais; 

10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa; 

10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma 
indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 

11.2. O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a 
compra de combustíveis para os veículos do TRE-AL, mais o valor da Taxa de 
Administração, conforme consta do item 11.9. 

11.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor taxa 
de administração, conforme Planilha de Formação de Preços, constante do ANEXO I. 

11.4. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de 
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição dos combustíveis. 

 

 

11.5. Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou negativas, 
podendo ser solicitada a demonstração de exeqüibilidade da proposta. 

11.6. No percentual de administração deverão estar incluídos todos os tributos, 
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tarifas e despesas incidentes sobre o serviço a ser executado. 

11.7. A listagem com a rede de postos credenciada deverá ser apresentada e 
aprovada pela SAPEV antes da assinatura do contrato. 

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

- 10 automóveis tipo passeio; 

- 2 microônibus (van); 

- 1 microônibus (van) tipo furgão 

- 4 caminhonetes a diesel 

- 3 caminhões; 

- 4 motocicletas 

- 3 geradores. 

- 1 ônibus 

11.9. A estimativa de consumo anual de combustíveis é: 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO    
EXERCÍCIO DE 2018 ORDINÁRIO 

Gasolina R$ 95.280,00 

Óleo Diesel R$ 70.500,00 

Arla 32      R$ 1.200,00 

Valor Total dos Combustíveis R$ 166.980,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em  %)   R$    

VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL   R$    

 

VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018 
(PLEITOS) 

GASOLINA R$ 19.700,00 

DIESEL R$ 11.255,56 

ARLA-32 R$ 300,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em ____%)        R$ ________ 

VALOR TOTAL  R$ 31.255,56 

 

11.10. Os preços praticados pelos postos da rede credenciada são aqueles 
de mercado; 

11.11. Os Preços Unitários de Referência dos Combustíveis, utilizados na tabela que 
compõe o item 11.9, correspondem ao Preço Médio ao Consumidor no município de 
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Maceió, no Levantamento de Preços efetuado pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, no mês de novembro do corrente ano, e 
servem, unicamente, para a estimativa do valor a ser empenhado / contratado; 

11.12. Conforme a necessidade e havendo vantajosidade, o gestor do contrato 
poderá autorizar o abastecimento com álcool combustível, principalmente, 
considerando-se que há 08 (oito) veículos oficiais com motores bi-combustíveis, ou 
seja, podem ser abastecidos com gasolina ou álcool, ressaltando-se que tal 
hipótese não interferirá nos valores estimados apresentados no subitem 11.9; 

11.13. A SAPEV poderá solicitar o credenciamento de novos postos de 
abastecimento, caso os postos da capital citados no item 4.4 ou os postos do 
interior citados no item 4.3 estejam praticando preços acima dos limites apontados 
pela tabela da ANP; 

11.14. A SAPEV poderá também, em caso de necessidade, solicitar o 
credenciamento de novos postos de abastecimento, considerando-se entre outras 
situações o atendimento de alguma região específica do estado de Alagoas não 
contemplada pela relação de cidades enumeradas no subitem 4.3; 

11.15. A SAPEV considerará como não credenciado todo posto de abastecimento 
que conste da relação de Postos Revendedores Autuados e/ou Interditados por 
Qualidade de Combustíveis da ANP; 

11.16. A empresa contratada poderá, apresentando justificativa razoável, solicitar 
à SAPEV a substituição de qualquer cidade constante no subitem 4.3, cabendo a 
essa unidade gestora autorizar ou não tal solicitação, preservados os interesses da 
administração pública. 

12. DA VIGÊNCIA 

12.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta meses), com eficácia legal 
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

Maceió/AL, 07 de novembro de 2017. 

 

      Gustavo Antonio Góis dos Santos      

Assistente I – SAPEV 
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ANEXO I-A 

 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 

ITEM ÚNICO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
gestão de abastecimento de combustíveis, com a utilização de 
cartões magnéticos, da frota de veículos a serviço deste TRE/AL. 

Taxa de 
Administração (A) 

 

x,xx% (utilizar o máximo de duas casas decimais) 

    Valor base (B) R$ 198.235,56 (ordinário +pleitos) 

VALOR DA 
PROPOSTA 

 

R$ x,xx ( informar o valor obtido por (((A / 100) x B) + B) ) 

 

 

 

(*) Os lances subsequentes devem ser efetuados observando-se a fórmula acima, onde 
a variável será sempre a taxa de administração proposta. 

 

 

O valor base (B) R$ 198.235,56 corresponde à estimativa de gasto de combustível, 
conforme item 11.9 do Anexo I (Termo de Referência).  
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ANEXO I - B 

DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS ATUALMENTE PERTENCENTES AO TRE-AL 
 

ITEM MARCA / MODELO COR ANO FAB COMBUSTÍVEL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel Cor 

Branca 
QLD 0340 2015/2016 diesel 

 

Maceió/AL, 08 de novembro de 2017. 

 

Gustavo Antonio Góis dos Santos            
   Assistente I - SAPEV 
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      ANEXO II 

 
MINUTA 
 

CONTRATO Nº XX/2018 
Processo n.º 0010233-59.2017.6.02.8000 

 
Contrato de serviços de gestão de 
abastecimento de combustíveis, com a 
utilização de cartões eletrônicos que entre si 
celebram a União, por intermédio do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, e a empresa 
______________. 

 
  Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado, 
a União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, situado na Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador José Carlos Malta Marques, brasileiro, 
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 124.811 SSP/AL, inscrito no 
CPF sob o nº 045.410.304-20, residente e domiciliado nesta Cidade , e de outro, a 
empresa ..........................., situada na ..................., n.º ..............., bairro ..............., 
nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  n° ..................., daqui por diante denominada 
CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) .................., residente e domiciliado na 
..............., n.º ........., bairro ........., nesta, portador da CI sob n.º .............., inscrito no 
CPF/MF sob n° ................., resolvem celebrar o presente a contratação de gestão de 
abastecimento de combustíveis, com a utilização de cartões eletrônicos, com fulcro na 
Lei n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05 e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
observando, ainda, as disposições da lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do 
consumidor), compatíveis com esta contratação. Aplica-se, também, a Resolução do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site 

www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações gerais, Normas de Contratação, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão de 
abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, com a 
utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos 
grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, 
para atender as necessidades ordinárias para o período de 12 (doze) meses, e parte das 
necessidades do pleito eleitoral (2018), de acordo com as especificações do Termo de 
Referência - Anexo I do Pregão nº XX/2018. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A frota atual do Tribunal Regional Eleitoral é composta até a 
presente data pelos veículos constantes no Anexo I-B do edital. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO – Conforme a necessidade e havendo vantajosidade, o gestor do 
contrato poderá autorizar o abastecimento dos veículos com álcool combustível, 
principalmente, considerando-se que há veículos oficiais com motores bi-combustíveis, 
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ou seja, podem ser abastecidos com gasolina ou álcool, ressaltando-se que tal hipótese 
não interferirá na estimativa descrita no parágrafo primeiro da cláusula terceira deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
  
 A empresa contratada deverá confeccionar, sem custos para o Contratante, um 
cartão eletrônico, ou emissão de outro dispositivo tecnológico para cada veículo do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, imprimindo em cada um deles a identificação da 
Contratante, a saber, TRE/AL, marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e 
combustível do veículo, de acordo com a relação constante no Anexo I-B do edital do 
Pregão nº XX/2018. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A cada cartão eletrônico será atribuído previamente um limite 
de crédito mensal, para uso exclusivo na compra de combustível e arla-23 (para os 
veículos que utilizam o diesel s-10) para consumo do veículo, cujo valor será 
determinado pela Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV, de acordo 
com o uso de cada um dos veículos cadastrados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A empresa contratada deverá fornecer, ainda, 20 (vinte) 
cartões magnéticos ou outros dispositivos tecnológicos habilitados para o 
abastecimento de quaisquer outros veículos que estejam a serviço do TRE/AL, ficando 
os cartões sob a guarda da Seção de Administração de Prédios e Veículos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DO VALOR DO CONTRATO E DAS 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
         O valor global do presente Contrato é estimado em R$ XXXX (XXXXX), já 
considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da 
execução do objeto. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- A estimativa de consumo anual de combustíveis é: 
 

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
NO EXERCÍCIO DE 2018 ORDINÁRIO 

Gasolina R$ 95.280,00 

Óleo Diesel R$ 70.500,00 

 Arla 32     R$ 1.200,00 

Valor Total dos Combustíveis   R$ 166.980,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em ____%)     R$ ________ 

VALOR TOTAL ESTIMADO    R$ __________ 
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VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018 
(PLEITOS) 

GASOLINA R$ 19.700,00 

DIESEL R$ 11.255,56 

ARLA-32 R$ 300,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em ____%)        R$ ________ 

VALOR TOTAL R$ 31.255,56 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A taxa de administração cobrada pela CONTRATADA será de 
.....% (........ por cento) sobre o valor total anual estimado deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor do parágrafo anterior será fixo e irreajustável. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida mensalmente, detalhando 
o valor total dos combustíveis fornecidos no período e o respectivo valor dos serviços 
de gerenciamento, devendo ser acompanhada de um relatório analítico discriminando 
os abastecimentos realizados no período contendo as seguintes informações: 
 
 a) Identificação do posto de abastecimento (Nome e endereço); 

 b) Identificação do veículo (marca/ modelo e placa); 

 c) Tipo de combustível; 

 d) A data e hora da transação; 

 e) Quantidade de litros fornecida; 

 f) Valor da operação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da 
nota fiscal fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta 
corretiva, não sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de 
prazo de pagamento. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento mensal será efetuado em parcela única. 
 
PARÁGRAFO NONO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
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PARÁGRAFO ONZE - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção conforme a legislação de regência, para que sobre 
o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

PARÁGRAFO DOZE - 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 QUARTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
Exercício 2018, PTRES n° 084621(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - 
Natureza de Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

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

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

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

d.1) Dos veículos: marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível 
do veículo, conforme Anexo I-B do PE nº XX/2018; 
  
d.2)  Dos condutores: Nome, matrícula e unidade de lotação. 
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e) Solicitar, através do gestor, em tempo hábil, a Secretária de Administração, as 
decisões e providências que ultrapassem a competência de gestão, para a adoção 
de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 
 CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A Contratada obriga-se a: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital, do 
Termo de Referência e com os termos da proposta de preços; 

 
b) Designar um representante perante o TRE/AL para prestar esclarecimentos e 

atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do 
contrato; 

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

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

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

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

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

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

h) Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar operações 
mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos cartões 
eletrônicos ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das informações 
necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t)   Acatar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Lei Nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa anuência do TRE-AL. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da data de assinatura do 
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO - É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de 
postos pertencentes a uma única distribuidora. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta meses), com eficácia legal 
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento 
em dia de expediente. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
  No caso de a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações 
legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A licitante contratada, durante a execução da contratação, 
ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena  

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;  

 
b)   Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão do atraso no inicio, ou no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 

em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas; 

 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
 

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - 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 
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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 SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - 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. 

 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO ONZE - 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. 

 
PARÁGRAFO DOZE - 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 NONA – DA RESCISÃO 
 

O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por 
parte da contratada, assegurará ao contratante o direito de dá-lo por rescindido, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula Oitava, por ato unilateral e escrito e sem que assista à 
contratada o direito a qualquer indenização. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dar-se-á, também, a rescisão por acordo entre as partes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá, ainda, ser rescindido o contrato em razão dos 
seguintes motivos: 
 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de cláusulas 
contratuais, especificações ou prazos; 
 
b) atraso no início ou interrupção na prestação dos serviços regularmente solicitados; 
 
c) cometimento reiterado de faltas durante a execução do contrato, conforme  
advertências da  Administração; 
 
 d) outros compatíveis com o objeto deste procedimento, previstos na Lei de Licitações 
e Contratos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes da execução deste contrato, porventura existentes, até o limite 
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dos prejuízos causados ao contratante, sem prejuízo das sanções administrativas 
previstas. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS ALTERAÇÕES 
 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo 
primeiro do referido artigo. 
 
CLÁUSULA ONZE – DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À 
PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório referente 
ao Pregão nº 03/2018, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta no 
processo administrativo n° 0010233-59.2017.6.02.8000 (evento SEI nº XXXX). 
 
CLÁUSULA DOZE – DO FORO 
 

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

 
CLÁUSULA TREZE  –  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 QUATORZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
       

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as partes, e 
serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.  
    

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e 
testemunhas abaixo: 
                                         

Maceió/AL, XX de XXXX de 2018. 
 
Pelo TRE/AL     
                    
                               Desembargador José Carlos Malta Marques 
 
 
Pela Empresa           
 
                                             Representante da empresa 
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ANEXO III 

Pregão Eletrônico nº XX/2018 
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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DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2018.
À AJ-DG, 
Após juntada da minuta de edital alterada, para

fazer constar no item 11 (Da Habilitação), alínea relativa à
qualificação técnica.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 07/03/2018, às 18:52, 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
0356862 e o código CRC E2EC2256.

0010233-59.2017.6.02.8000 0356862v1
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PROCESSO : 0010233-59.2017.6.02.8000
INTERESSADO :  SAPEV
ASSUNTO : COMBUSTÍVEIS. FORNECIMENTO.

 

Parecer nº 341 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhor Diretor-Geral,
 
Nesta AJ-DG os presentes autos

eletrônicos, em face das alterações implementadas na nova
minuta do edital (0356860) de licitação (PE) com vistas
à contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de
combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da
menor taxa de administração, com a utilização de cartões
eletrônicos.

Tais alterações  decorrem de
aperfeiçoamentos procedidos pelo setor requisitante, após
a impugnação manejada  por empresa interessada em
participar da licitação, cf. instrução contida nos eventos
antecedentes (a partir do de nº 0349522), com inclusão
da exigência de habilitação técnica, conforme determinado na
decisão da Presidência (0352865), com fulcro na proposição
do Sr. Secretário de Administração (0351246). 

Assim, em complementação ao Parecer nº 84/2018-
AJ/DG (0340843) e Parecer nº 97/2018-AJ/DG
(0342179 0342179),  esta Assessoria Jurídica aprova, em face
de sua regularidade jurídica, a referida minuta (0356860).

   
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/03/2018, às 17:05, 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
0357210 e o código CRC 2149133F.

0010233-59.2017.6.02.8000 0357210v7
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CONCLUSÃO

Maceió, 09 de março de 2018.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo 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, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço global (menor taxa de
administração), nos termos da minuta inserta no evento SEI nº
0356860, aprovada pela Assessoria Jurídica desta Direção-Geral, por
meio do Parecer 341 (0357210), em complementação ao Parecer nº
84/2018-AJ/DG (0340843) e Parecer nº 97/2018-AJ/DG (0342179).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 12/03/2018, às 15:57, 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
0357565 e o código CRC 28298B5C.
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PROCESSO : 0010233-59.2017.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@
ASSUNTO : Autorização. Abertura de fase externa.

 

Decisão nº 966 / 2018 - TRE-AL/PRE/GABPRE

De acordo com a conclusão do Sr. Diretor-Geral em
exercício no evento SEI nº 0357565.

AUTORIZO  a abertura da fase externa do certame
licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor
preço global (menor taxa de administração), objetivando a
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
de gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis
junatamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de
administração, com a utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia
similar, para atender à frota de veículos do TRE/AL, aos veículos
locados e /ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos
prédios deste Regional, próprios, locados ou cedidos, para atender as
necessidades ordinárias para o período de 12 (doze) meses, e parte
das necessidades do pleito eleitoral (2018).

À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta inserta no evento (0356860),
aprovada pela Assessoria Jurídica da Direção-Geral, através do
Parecer nº 341 (0357210), e demais medidas cabíveis.

 
DES. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES

Presidente do TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 16/03/2018, às 14:40, 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
0358511 e o código CRC A338A14E.

0010233-59.2017.6.02.8000 0358511v2
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DESPACHO

Maceió, 20 de março de 2018.
À SLC, para imediato cumprimento da Decisão nº

966, da Presidência (0358511).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/03/2018, às 20:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0362145 e o código CRC FB8B8B71.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0099//22001188  
  

PROCESSO Nº: 0010233-59.2017.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Data: 09 de abril de 2018 
Horário Abertura: 14 horas 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 

Local: www.comprasnet.gov.br 
 
       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 
(menor taxa de administração), conforme descrito neste Edital e seus Anexos 
objetivando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis, de forma indireta, sob 
o regime de empreitada por preço global, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Seção de Administração de Prédios e Veículos deste Tribunal. 
 
       O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, 
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. 
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123/2006, o 
Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 
8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.       O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para a prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de 
combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, 
com a utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de 
veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou 
requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, 
locados ou cedidos, para atender as necessidades ordinárias para o período de 12 
(doze) meses, e parte das necessidades do pleito eleitoral (2018). 
 
1.2     O valor base estimado a ser gasto com combustível no exercício 2018 é de R$ 
198.235,56 (cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e 
seis centavos), conforme detalhamento constante do subitem 11.9 do Anexo I, deste 
Edital. 
 
2- DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
2.1  A prestação dos serviços deverá ser executada conforme item 3 do Termo de 
Referência - Anexo I deste edital. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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3.1.  Poderá participar deste pregão pessoa jurídica do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrada 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. 
 
3.2.  Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 
 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes que se enquadrem como 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma 
legal. 
 
3.4.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 

   3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 

3.4.5. 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). 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
 
4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para 
fins de habilitação. 
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4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 

acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão 
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 
3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
5 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
proceder ao encaminhamento da proposta de preços, até a data e hora marcadas para 
a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando então, 
automaticamente, encerrar-se-á a fase de recebimento das propostas. 

 
5.1.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 
 

5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
5.3.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
5.4. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas 
para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

5.4.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 

 
5.5.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) descrição clara e detalhada dos serviços, de acordo com as especificações 
deste Edital; 

 
b) o prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
abertura deste Pregão; 
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c) a planilha de formação de preço de acordo com o Anexo I-A deste edital; 
 
d) o percentual correspondente a taxa de administração, sendo admitidas apenas 
duas casas após a vírgula; 
 

d.1) Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou 
negativas, podendo ser solicitada a demonstração de exequibilidade da 
proposta. 

e) o valor global da proposta expresso em moeda nacional, sendo admitidas 
apenas duas casas após a vírgula, expresso em algarismos arábicos e por extenso, 
prevalecendo, na ocorrência de discrepância quanto ao valor, a informação 
prestada por extenso; 
 

e.1) O valor global da proposta, a ser utilizado inclusive para os lances, 
corresponde ao valor base da contratação de R$ 198.235,56 (cento e noventa 
e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) mais o 
percentual relativo à taxa de administração. 

 
f) a declaração expressa de que o preço ofertado compreende as despesas 
necessárias previstas no item 5.7. 

 
5.5.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 

 
5.5.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo 
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 
 

5.5.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para 
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na 
execução contratual. 

 
5.5.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na 
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.13. 
 
5.5.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca do material ofertado. 
 
5.5.5. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada de cada item, 
que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste Edital. 

 
5.6.  As declarações referidas no subitem 11.1. “c”, deverão ser enviadas, em 
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta 
pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, 
quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio 
das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
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5.7.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
5.8.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.10.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição 
ou encargo. 
 
5.11.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.12.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição 
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
 
5.13.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, 
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 I-A. 
 
6 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.  O Pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, 
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais 
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente 
Edital. 
 
6.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital 
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 

 
6.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 
 

6.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
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7- DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

 
7.1.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor global da proposta que 
representa o somatório da taxa de administração (comissão que será fixa) com o 
volume de vendas, observando-se a fórmula constante no item 7.1.2, onde a 
variável será sempre a taxa de administração da proposta. 
 
7.1.2.   Para se calcular o valor total da proposta a fórmula aplicada será ((A/100) X 
B)+ B, onde “A” é a taxa de administração (valor variável em porcentagem) e “B” 
valor base de  R$ 198.235,56 (cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco 
reais e cinquenta e seis centavos), correspondente a estimativa de gasto de 
combustível, conforme item 1.2 deste edital. 
 
7.1.3.  Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de 
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição dos 
combustíveis. 
 

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 
as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
7.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.        Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
7.6.       No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação 
desta licitação. 
 

7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
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critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 

 
7.9.   O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a 
compra de combustíveis, com o valor da taxa de Administração, conforme modelo de 
planilha do Anexo I-A. 
 
8 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
8.1.       Será assegurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 
44 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 

8.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
8.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
8.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, 
após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a 
comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação. 

 
8.2. Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou 
grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, 
seja até 5% superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará 
mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance. 
 
8.3. Para efeito do disposto no item 8.1., ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal 
procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características, 
disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, 
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a 
fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do 
direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo 
lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as 
demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma 
condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não 
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existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a 
classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por 
cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do 
item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e 
convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final 
do desempate. 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, 
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e 
classificação final dos fornecedores participantes. 
 

8.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
8.5. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo 
será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de 
onde parou. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
9.1.      O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de 
menor preço global, caracterizado pela menor taxa de administração, decidindo sobre a 
aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor estimado pela Administração, ou seja, o preço de referência, de R$ 
198.235,56 (cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e 
seis centavos), haja vista que o valor estimado para taxa de administração foi zero. O 
valor estimado representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 
 
9.3.      Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer a menor taxa 
de administração sobre o volume de vendas estimado e tiver atendido a todas as 
exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 
  
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao edital. 
 

9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
9.6   A Planilha de Custos e Formação de Preços deverá ser confeccionada 
conforme o modelo contido no Anexo I-A e enviada quando for solicitado pelo pregoeiro.  
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10 – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
10.1     Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, 
também pelo sistema, 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 III. 
 
11 - DA HABILITAÇÃO 
 
11.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação de regularidade da licitante 
perante o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação 
Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio 
de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda Estadual, por se tratar 
de prestação de serviços. 
 

a1.) As empresas deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição; 

a2.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com 
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do 
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo.  

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de 
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade 
com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.6. 
do edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 
habilitação da empresa; 
 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 
 
 c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 
 

d) Quanto à qualificação técnica, será exigido atestado (ou declaração) de 
capacidade técnica, no mínimo um, em nome do licitante, expedido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove prestação de serviços 
semelhantes ao objeto do presente Pregão Eletrônico. 
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11.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, 
o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da 
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria 
Geral da União, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparencia.gov.br). 
 
11.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado 
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 

 
11.3.1.  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. 

 
11.4.     A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da 
LC 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015. 
 

11.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 11.4., será assegurado prazo de cinco 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
11.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 11.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
 
11.4.3.      A prorrogação do prazo previsto no subitem 11.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 
mediante apresentação de justificativa. 

 
11.4.4.     A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 11.4.1. 
e 10.4.3. 
 
11.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 11.4.1. e 11.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo 
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, ou revogar a licitação. 

 
11.5.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 11.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
11.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
11.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
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11.8.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
12 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
12.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a 
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

12.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
12.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 
12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados 
à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site 
www.comprasnet.gov.br. 
 
13 - DOS RECURSOS 
 
13.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
13.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
13.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do 
recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, 
desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, 
exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua 
decisão à autoridade competente. 
 
13.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos 
que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
13.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
14.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
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14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente 
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
14.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III 
do Art. 6º da Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 
 
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
15.1. A Taxa de Administração ofertada será fixa e irreajustável. 
 
16 - DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de 
pagamento, condições de execução em conformidade com este edital. 
 
16.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de Empenho 
respectiva, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de 
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 
 
16.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
recusar-se a receber a Nota de Empenho ou 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. 
  
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. A licitante que 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 fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  

 
17.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 

17.2.1. Poderá a administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para a interposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 
02 (dois) dias do inicio do cumprimento das obrigações contratuais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante contratada 
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juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;  

 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão do atraso no inicio, ou no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 

em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas; 

 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
 

17.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.7.  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.  

 
17.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

 
17.9.  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. 

 
17.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

 
17.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
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17.12.  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. 

 
17.13.  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 mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal respectiva 
devidamente atestada pelo gestor do contrato. 
 

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

 a) Identificação do posto de abastecimento (Nome e endereço); 

 b) Identificação do veículo (marca, modelo e placa); 

 c) Tipo de combustível; 

 d) A data e hora da transação; 

 e) Quantidade de litros fornecida; 

 f) Valor da operação. 
 
18.3.  Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da nota fiscal 
fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta corretiva, não 
sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de prazo de 
pagamento. 
 
18.4.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
18.5.  O pagamento mensal será efetuado em parcela única. 
 
18.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.7. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária 
vigente. 
 
18.8. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.9. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
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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 orçamentários a serem aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas em 2018, consignados nas ações de Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas e Pleitos Eleitorais. 
 
19.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
  
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

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

d.1) Dos veículos: marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível 
do veículo, conforme Anexo I-B; 
  
d.2)  Dos condutores: Nome, matrícula e unidade de lotação. 
 

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

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. São obrigações da Contratada: 
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a)  Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital, do 
Termo de Referência e com os termos da proposta de preços; 
 
b) Designar um representante perante o TRE/AL para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

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

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

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

d.1) Manter credenciado na cidade de Arapiraca, pelo menos, 02 (dois) 
postos de abastecimento; 

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

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

g) Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar operações 
mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos cartões 
eletrônicos ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das informações 
necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos. 

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

j) Disponibilizar a relação dos postos credenciados constando: Nome do 
estabelecimento, endereço e telefone. 

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

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

m) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelo TRE/AL. 
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n) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que 
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar da solicitação, salvo ocorrência de força maior. 

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

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

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

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

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

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

 
21.2. 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. 
 
21.3.  É expressamente proibida a veiculação de publicidade, vinculativa ou não, 
acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
21.4. É expressamente proibida, a partir da data de assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   
 
21.5. É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de postos 
pertencentes a uma única distribuidora. 
 
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
22.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar o certame, 
ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no todo ou em parte, dando 
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
 
22.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
22.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
22.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
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primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, 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 no TRE/AL. 
 
22.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, 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. 
 
22.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
22.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
22.9.  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. 
 
22.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
22.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 24.10, no caso de ser retirado em 
Maceió/AL, 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 - Planilha de Formação de Preços;   
ANEXO I-B – Relação dos veículos pertencentes ao TRE/AL; 

    ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; e 
   ANEXO III – Minuta do contrato. 

 
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, 21 de março de 2018. 
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Ingrid Pereira de Lima Araújo  
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

 
 
 
 
 

Edital do PE nº 09/2018 (0362405)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 411



 

   
JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão 
de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-
32, pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização de cartões 
eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos grupos 
geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para 
atender as necessidades ordinárias para o período de 12 (doze) meses, e parte das 
necessidades do pleito eleitoral (2018). 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 
2.2. A contratação de uma empresa para Gestão de Abastecimento de Veículos visa 
não apenas o fornecimento de combustíveis aos veículos da frota do TRE – AL em 
todo o Estado, mas permitir que os mesmos possam ser abastecidos na 
eventualidade da realização de viagens a outros Estados da Federação. Este 
contrato permitirá também que este Regional tenha acesso a um sistema 
informatizado que possa fornecer informações precisas e seguras sobre a frota, 
permitindo o controle da mesma, orientando a tomada de decisões gerenciais 
acerca dos veículos, roteiros e condutores. Assegurará também um melhor controle 
orçamentário evitando o uso de recursos de suprimento de fundos quando da 
ocasião de viagens a lugares distantes do município sede. Cabe também ressaltar 
que a abertura de um certame licitatório pelo critério de menor taxa de 
administração é um fator de racionalização da aplicação dos recursos públicos. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

3.1. A empresa contratada deverá confeccionar um cartão eletrônico, ou emissão 
de outro dispositivo tecnológico para cada veículo do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, imprimindo em cada um deles a identificação da Contratante, a saber, TRE 
- AL, descrição sucinta do veículo e placa, de acordo com relação constante do 
ANEXO I-B. 

3.2. A cada cartão eletrônico ou dispositivo tecnológico será atribuído previamente 
um limite de crédito mensal, para uso exclusivo na compra de combustível e arla-
23 (para os veículos que utilizam o diesel s-10) para consumo do veículo, cujo valor 
será determinado pela Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV, de 
acordo com o uso de cada um dos veículos cadastrados. 
3.3. A empresa contratada deverá fornecer, ainda, 20 (vinte) cartões magnéticos ou 
outro dispositivo tecnológico habilitados para o abastecimento de quaisquer outros 
veículos que estejam a serviço do TRE - AL, ficando os cartões sob a guarda da 
Seção de Administração de Prédios e Veículos. 
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3.4. As cotas mensais de consumo de combustível de cada veículo serão definidas 
pelo TRE – AL, podendo a SAPEV solicitar cotas extras quando necessário. 

 
3.4.1 As cotas mensais deverão ser creditadas no primeiro dia útil após aquele da 
data da fatura mensal e as cotas extras deverão ser creditadas imediatamente após 
a sua solicitação. 

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

3.6. Somente poderão ser abastecidos os veículos que contiverem as 
características registradas nos respectivos dispositivos. 

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

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

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

3.10. O sistema deverá permitir a identificação dos condutores dos veículos. 

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

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

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

3.14. A empresa contratada deverá disponibilizar via Internet, em tempo real e 
mediante senhas de controle de acesso, os registros dos dados dos abastecimentos 
e relatórios com informações gerenciais, financeiras e operacionais que permitam o 
controle das despesas, condutores e consumo específico por veículo, além dos 
possíveis desvios em relação aos parâmetros adotados. 
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3.3. Os relatórios disponibilizados deverão permitir o acesso a informações 
referentes aos volumes e/ou valores dos abastecimentos, quilometragens, consumo 
e preços praticados pelos postos credenciados, permitindo que os dados acima 
possam ser relacionados aos veículos, condutores e postos de abastecimentos. 

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

3.5. Deverão ser enviados para a SAPEV e-mails de alerta sempre que houver 
alguma operação que apresente inconsistência e/ou fuja aos parâmetros 
preestabelecidos. 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo 
de Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da 
proposta de preços; 

4.2. Designar um representante perante o TRE - AL para prestar esclarecimentos e 
atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do contrato; 

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

4.3.1. É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de postos 
pertencentes a uma única distribuidora; 

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

4.4.1. Manter credenciado na cidade de Arapiraca pelo menos 02 (dois) postos 
de abastecimento; 

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

4.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 

4.7. Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar 
operações mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos 
cartões eletrônicos ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das 
informações necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos; 
4.8. Reembolsar pontualmente aos postos credenciados os valores referentes aos 
combustíveis fornecidos através da presente contratação, asseverando-se que o 
TRE – AL não responderá solidária ou subsidiariamente pelo reembolso, sendo este 
de exclusiva responsabilidade da empresa contratada; 
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4.9. Disponibilizar a relação dos postos credenciados constando: Nome do 
estabelecimento, endereço e telefone; 

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

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

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

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

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

4.15. Sanar, as suas expensas, os vícios observados na execução dos serviços 
objeto deste Termo de Referência; 

4.16. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços prestados; 

4.17. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, nos termos do art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93; 

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

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

5.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor; 

5.2. Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal; 

5.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade 
manifestada na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas pertinentes; 

5.4. Fornecer à empresa contratada os dados que vão compor o cadastro dos 
veículos (Anexo II) bem como dos condutores. 
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6. DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

6.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor designado para a gestão do contrato pela Secretaria de Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

6.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas 
necessárias e/ou convenientes. 

7. DO PAGAMENTO 

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

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

- Identificação do posto de abastecimento; 

- Identificação do veículo; 

- Tipo de combustível; 

- A data e hora da transação; 

- Quantidade de litros fornecida; 

- Valor da operação. 

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

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

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

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

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

 

8. DO REAJUSTE 

8.1. O percentual de Taxa de Administração, objeto deste Termo de Referência, é 
fixo e inalterável. 
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9. DA DOTAÇÃO 
 
9.1 Os custos da presente contratação serão suportados à custa do orçamento 
destinado ao exercício de 2018 (ordinário e pleitos). 

10. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

10.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 

10.1.1. 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; 

10.1.2. multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze 
por cento), em razão de atraso no início, ou no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

10.1.3. multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas; 

10.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

10.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais; 

10.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa; 

10.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma 
indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 

11.2. O valor global da contratação será o somatório do valor estimado para a 
compra de combustíveis para os veículos do TRE-AL, mais o valor da Taxa de 
Administração, conforme consta do item 11.9. 

11.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor taxa 
de administração, conforme Planilha de Formação de Preços, constante do ANEXO I. 

11.4. Os lances ofertados na etapa competitiva deverão afetar apenas a taxa de 
administração, não interferindo no valor estimado para a aquisição dos combustíveis. 

 

 

11.5. Serão aceitas propostas de Taxa de Administração de valor zero ou negativas, 
podendo ser solicitada a demonstração de exeqüibilidade da proposta. 

11.6. No percentual de administração deverão estar incluídos todos os tributos, 
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tarifas e despesas incidentes sobre o serviço a ser executado. 

11.7. A listagem com a rede de postos credenciada deverá ser apresentada e 
aprovada pela SAPEV antes da assinatura do contrato. 

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

- 10 automóveis tipo passeio; 

- 2 microônibus (van); 

- 1 microônibus (van) tipo furgão 

- 4 caminhonetes a diesel 

- 3 caminhões; 

- 4 motocicletas 

- 3 geradores. 

- 1 ônibus 

11.9. A estimativa de consumo anual de combustíveis é: 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO    
EXERCÍCIO DE 2018 ORDINÁRIO 

Gasolina R$ 95.280,00 

Óleo Diesel R$ 70.500,00 

Arla 32      R$ 1.200,00 

Valor Total dos Combustíveis R$ 166.980,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em  %)   R$    

VALOR TOTAL ESTIMADO ANUAL   R$    

 

VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018 
(PLEITOS) 

GASOLINA R$ 19.700,00 

DIESEL R$ 11.255,56 

ARLA-32 R$ 300,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em ____%)        R$ ________ 

VALOR TOTAL  R$ 31.255,56 

 

11.10. Os preços praticados pelos postos da rede credenciada são aqueles 
de mercado; 

11.11. Os Preços Unitários de Referência dos Combustíveis, utilizados na tabela que 
compõe o item 11.9, correspondem ao Preço Médio ao Consumidor no município de 
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Maceió, no Levantamento de Preços efetuado pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, no mês de novembro do corrente ano, e 
servem, unicamente, para a estimativa do valor a ser empenhado / contratado; 

11.12. Conforme a necessidade e havendo vantajosidade, o gestor do contrato 
poderá autorizar o abastecimento com álcool combustível, principalmente, 
considerando-se que há 08 (oito) veículos oficiais com motores bi-combustíveis, ou 
seja, podem ser abastecidos com gasolina ou álcool, ressaltando-se que tal 
hipótese não interferirá nos valores estimados apresentados no subitem 11.9; 

11.13. A SAPEV poderá solicitar o credenciamento de novos postos de 
abastecimento, caso os postos da capital citados no item 4.4 ou os postos do 
interior citados no item 4.3 estejam praticando preços acima dos limites apontados 
pela tabela da ANP; 

11.14. A SAPEV poderá também, em caso de necessidade, solicitar o 
credenciamento de novos postos de abastecimento, considerando-se entre outras 
situações o atendimento de alguma região específica do estado de Alagoas não 
contemplada pela relação de cidades enumeradas no subitem 4.3; 

11.15. A SAPEV considerará como não credenciado todo posto de abastecimento 
que conste da relação de Postos Revendedores Autuados e/ou Interditados por 
Qualidade de Combustíveis da ANP; 

11.16. A empresa contratada poderá, apresentando justificativa razoável, solicitar 
à SAPEV a substituição de qualquer cidade constante no subitem 4.3, cabendo a 
essa unidade gestora autorizar ou não tal solicitação, preservados os interesses da 
administração pública. 

12. DA VIGÊNCIA 

12.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta meses), com eficácia legal 
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

Maceió/AL, 07 de novembro de 2017. 

 

      Gustavo Antonio Góis dos Santos      

Assistente I – SAPEV 
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ANEXO I-A 

 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 

ITEM ÚNICO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
gestão de abastecimento de combustíveis, com a utilização de 
cartões magnéticos, da frota de veículos a serviço deste TRE/AL. 

Taxa de 
Administração (A) 

 

x,xx% (utilizar o máximo de duas casas decimais) 

    Valor base (B) R$ 198.235,56 (ordinário +pleitos) 

VALOR DA 
PROPOSTA 

 

R$ x,xx ( informar o valor obtido por (((A / 100) x B) + B) ) 

 

 

 

(*) Os lances subsequentes devem ser efetuados observando-se a fórmula acima, onde 
a variável será sempre a taxa de administração proposta. 

 

 

O valor base (B) R$ 198.235,56 corresponde à estimativa de gasto de combustível, 
conforme item 11.9 do Anexo I (Termo de Referência).  
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ANEXO I - B 

DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS ATUALMENTE PERTENCENTES AO TRE-AL 
 

ITEM MARCA / MODELO COR ANO FAB COMBUSTÍVEL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 
Mitsubishi / L 200 Triton HPE 3.2, Diesel Cor 

Branca 
QLD 0340 2015/2016 diesel 

 

Maceió/AL, 08 de novembro de 2017. 

 

Gustavo Antonio Góis dos Santos            
   Assistente I - SAPEV 
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      ANEXO II 

 
MINUTA 
 

CONTRATO Nº XX/2018 
Processo n.º 0010233-59.2017.6.02.8000 

 
Contrato de serviços de gestão de 
abastecimento de combustíveis, com a 
utilização de cartões eletrônicos que entre si 
celebram a União, por intermédio do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, e a empresa 
______________. 

 
  Pelo presente instrumento de Contrato, que entre si celebram, de um lado, 
a União, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, situado na Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador José Carlos Malta Marques, brasileiro, 
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 124.811 SSP/AL, inscrito no 
CPF sob o nº 045.410.304-20, residente e domiciliado nesta Cidade , e de outro, a 
empresa ..........................., situada na ..................., n.º ..............., bairro ..............., 
nesta cidade, inscrita no CNPJ sob  n° ..................., daqui por diante denominada 
CONTRATADA,  neste ato representada pelo(a) .................., residente e domiciliado na 
..............., n.º ........., bairro ........., nesta, portador da CI sob n.º .............., inscrito no 
CPF/MF sob n° ................., resolvem celebrar o presente a contratação de gestão de 
abastecimento de combustíveis, com a utilização de cartões eletrônicos, com fulcro na 
Lei n° 10.520/02, no Decreto 5.450/05 e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, 
observando, ainda, as disposições da lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do 
consumidor), compatíveis com esta contratação. Aplica-se, também, a Resolução do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site 

www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações gerais, Normas de Contratação, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de gestão de 
abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, com a 
utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou requisitados e aos 
grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, 
para atender as necessidades ordinárias para o período de 12 (doze) meses, e parte das 
necessidades do pleito eleitoral (2018), de acordo com as especificações do Termo de 
Referência - Anexo I do Pregão nº 09/2018. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A frota atual do Tribunal Regional Eleitoral é composta até a 
presente data pelos veículos constantes no Anexo I-B do edital. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO – Conforme a necessidade e havendo vantajosidade, o gestor do 
contrato poderá autorizar o abastecimento dos veículos com álcool combustível, 
principalmente, considerando-se que há veículos oficiais com motores bi-combustíveis, 
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ou seja, podem ser abastecidos com gasolina ou álcool, ressaltando-se que tal hipótese 
não interferirá na estimativa descrita no parágrafo primeiro da cláusula terceira deste 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
  
 A empresa contratada deverá confeccionar, sem custos para o Contratante, um 
cartão eletrônico, ou emissão de outro dispositivo tecnológico para cada veículo do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, imprimindo em cada um deles a identificação da 
Contratante, a saber, TRE/AL, marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e 
combustível do veículo, de acordo com a relação constante no Anexo I-B do edital do 
Pregão nº 09/2018. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A cada cartão eletrônico será atribuído previamente um limite 
de crédito mensal, para uso exclusivo na compra de combustível e arla-23 (para os 
veículos que utilizam o diesel s-10) para consumo do veículo, cujo valor será 
determinado pela Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV, de acordo 
com o uso de cada um dos veículos cadastrados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A empresa contratada deverá fornecer, ainda, 20 (vinte) 
cartões magnéticos ou outros dispositivos tecnológicos habilitados para o 
abastecimento de quaisquer outros veículos que estejam a serviço do TRE/AL, ficando 
os cartões sob a guarda da Seção de Administração de Prédios e Veículos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Deverão ser enviados à SAPEV e-mails de alerta sempre que 
houver alguma operação que apresente inconsistência e/ou fuja aos parâmetros pré-
estabelecidos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, DO VALOR DO CONTRATO E DAS 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
         O valor global do presente Contrato é estimado em R$ XXXX (XXXXX), já 
considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da 
execução do objeto. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO- A estimativa de consumo anual de combustíveis é: 
 

VALOR TOTAL ESTIMADO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
NO EXERCÍCIO DE 2018 ORDINÁRIO 

Gasolina R$ 95.280,00 

Óleo Diesel R$ 70.500,00 

 Arla 32     R$ 1.200,00 

Valor Total dos Combustíveis   R$ 166.980,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em ____%)     R$ ________ 

VALOR TOTAL ESTIMADO    R$ __________ 
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VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO EXERCÍCIO DE 2018 
(PLEITOS) 

GASOLINA R$ 19.700,00 

DIESEL R$ 11.255,56 

ARLA-32 R$ 300,00 

Taxa de Administração do Sistema de Gestão (estimada em ____%)        R$ ________ 

VALOR TOTAL R$ 31.255,56 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A taxa de administração cobrada pela CONTRATADA será de 
.....% (........ por cento) sobre o valor total anual estimado deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor do parágrafo anterior será fixo e irreajustável. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal 
respectiva, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida mensalmente, detalhando 
o valor total dos combustíveis fornecidos no período e o respectivo valor dos serviços 
de gerenciamento, devendo ser acompanhada de um relatório analítico discriminando 
os abastecimentos realizados no período contendo as seguintes informações: 
 
 a) Identificação do posto de abastecimento (Nome e endereço); 

 b) Identificação do veículo (marca/ modelo e placa); 

 c) Tipo de combustível; 

 d) A data e hora da transação; 

 e) Quantidade de litros fornecida; 

 f) Valor da operação. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso venha a ocorrer erro de qualquer natureza na emissão da 
nota fiscal fatura, a mesma será devolvida para substituição ou emissão de carta 
corretiva, não sendo computado este intervalo de tempo de correção, para efeito de 
prazo de pagamento. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento mensal será efetuado em parcela única. 
 
PARÁGRAFO NONO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
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PARÁGRAFO ONZE - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção conforme a legislação de regência, para que sobre 
o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

PARÁGRAFO DOZE - 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 QUARTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
Exercício 2018, PTRES n° 084621(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - 
Natureza de Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

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

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

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

d.1) Dos veículos: marca/modelo, cor, ano de fabricação, placa e combustível 
do veículo, conforme Anexo I-B do PE nº 09/2018; 
  
d.2)  Dos condutores: Nome, matrícula e unidade de lotação. 
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e) Solicitar, através do gestor, em tempo hábil, a Secretária de Administração, as 
decisões e providências que ultrapassem a competência de gestão, para a adoção 
de medidas necessárias e/ou convenientes. 

 
 CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A Contratada obriga-se a: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste edital, do 
Termo de Referência e com os termos da proposta de preços; 

 
b) Designar um representante perante o TRE/AL para prestar esclarecimentos e 

atender às reclamações que porventura surgirem durante a execução do 
contrato; 

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

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

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

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

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

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

h) Capacitar a rede de postos de abastecimento credenciada, a realizar operações 
mesmo em situações de contingência como falha nos leitores dos cartões 
eletrônicos ou na linha telefônica sendo assegurada a coleta das informações 
necessárias ao controle e gestão dos abastecimentos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t)   Acatar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Lei Nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa anuência do TRE-AL. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da data de assinatura do 
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO - É vedada à contratada a exclusividade de credenciamento de 
postos pertencentes a uma única distribuidora. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
 

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por até 60 (sessenta meses), com eficácia legal 
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento 
em dia de expediente. 
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CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
  No caso de a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações 
legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A licitante contratada, durante a execução da contratação, 
ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena  

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;  

 
b)   Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão do atraso no inicio, ou no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

 
c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, 

em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente, no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas; 

 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 
 

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - 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 
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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 SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - 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. 

 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO ONZE - 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. 

 
PARÁGRAFO DOZE - 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 NONA – DA RESCISÃO 
 

O inadimplemento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, por 
parte da contratada, assegurará ao contratante o direito de dá-lo por rescindido, sem 
prejuízo do disposto na Cláusula Oitava, por ato unilateral e escrito e sem que assista à 
contratada o direito a qualquer indenização. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dar-se-á, também, a rescisão por acordo entre as partes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá, ainda, ser rescindido o contrato em razão dos 
seguintes motivos: 
 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular, pela contratada, de cláusulas 
contratuais, especificações ou prazos; 
 
b) atraso no início ou interrupção na prestação dos serviços regularmente solicitados; 
 
c) cometimento reiterado de faltas durante a execução do contrato, conforme  
advertências da  Administração; 
 
 d) outros compatíveis com o objeto deste procedimento, previstos na Lei de Licitações 
e Contratos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão de que trata esta cláusula acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes da execução deste contrato, porventura existentes, até o limite 
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dos prejuízos causados ao contratante, sem prejuízo das sanções administrativas 
previstas. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS ALTERAÇÕES 
 

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses 
previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo 
primeiro do referido artigo. 
 
CLÁUSULA ONZE – DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À 
PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório referente 
ao Pregão nº 03/2018, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta no 
processo administrativo n° 0010233-59.2017.6.02.8000 (evento SEI nº XXXX). 
 
CLÁUSULA DOZE – DO FORO 
 

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

 
CLÁUSULA TREZE  –  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 QUATORZE – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
       

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre as partes, e 
serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.  
    

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e 
testemunhas abaixo: 
                                         

Maceió/AL, XX de XXXX de 2018. 
 
Pelo TRE/AL     
                    
                               Desembargador José Carlos Malta Marques 
 
 
Pela Empresa           
 
                                             Representante da empresa 
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JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

 
ANEXO III 

Pregão Eletrônico nº 09/2018 
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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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-D ivulgação 21/03/2018 14:06:30 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidad
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 22/03/2018 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) 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

Pregão 00009/2018 Eletrônico Tradicional

Nº do Processo Tipo de Licitação

0010233-59.2017 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional

Quantidade de Itens

1

Objeto

Contratação de empresa especializada para a prestaç ão de serviços de gestão de abastecimento, com o 
fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA- 32, pelo critério da menor taxa de administração, c om a 
utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia sim ilar, para atender à frota de veículos do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados  e/ou requisitados e aos grupos geradores instalado s nos 

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

Data da Disponibilidade do Edital
Data/Hora da Abertura da
Licitação

22/03/2018 A partir de  22/03/2018  às 08:00 Em 09/04/2018  às 

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

00001 2018    NE   000038

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Di... https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvis...

1 de 1 21/03/2018 14:06
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 Ambiente: PRODUÇÃO Pesquisar Licitação 21/03/2018 14:07:09 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidad
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

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

00009 / 2018

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

70011 Pregão Eletrônico 00009/2018 Tradicional
Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de gestão de abastecimento,
com o ...

Licitação A
Publicar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Um registro encontrado.

SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao...

1 de 1 21/03/2018 14:07
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 21/03/2018 14:07:31 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica

Pregão 00009/2018 Eletrônico Tradicional

Nº do Processo Tipo de Licitação

0010233-59.2017 Menor Preço Equalização de ICMS Internacional

Quantidade Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

1 1 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia

Objeto

Contratação de empresa especializada para a prestaç ão de serviços de gestão de abastecimento, com o 
fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA- 32, pelo critério da menor taxa de administração, c om a 
utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia sim ilar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou req uisitados e aos grupos geradores instalados nos pré dios 

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

045.410.304-20 JOSE CARLOS MALTA MARQUES Presidente do Tre/al - Ordenador de Despesas

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação

22/03/2018

CPF do Responsável Nome Função

012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

UG Gestão Empenho

70011 00001 2018NE000038

Disponibilidade do Edital

Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 22/03/2018 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

SIASGnet-DC - Visualizar Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitaca...
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 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 21/03/2018 14:07:52 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica

Pregão 00009/2018 Eletrônico Tradicional

Quantidade Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

1 1 0

Filtro

Nº do Item Descrição do Item
Itens Vinculados ao
Grupo

Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Utiliza Margem de Preferência

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação

do Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Margem de
Preferência

(%)
Grupo

Consis-
tente?

1 S

25372 - Controle
de
Abastecimento
de Veículos

- 1 lote completo Menor Preço - Não - - Sim

(*)  M - Material    S - Serviço

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

Um registro encontrado.

SIASGnet-DC - Itens da Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitaca...
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 21/03/2018 14:08:12 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica

Pregão 00009/2018 Eletrônico Tradicional

Item

Nº do Item Tipo de Item Item

1 Serviço 25372 - Controle de Abastecimento de Veículos

Descrição Detalhada

Contratação de empresa especializada para a prestaç ão de serviços de gestão de abastecimento, com o 
fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA- 32, pelo critério da menor taxa de administração, c om a 
utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia sim ilar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou req uisitados e aos grupos geradores instalados nos pré dios 

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Unidade de Fornecimento Critério de Julgamento Valor Total Estimado (R$)

1 lote completo Menor Preço 198.235,56

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010

Diferença Mínima entre Lances (%)

 Utilizar Margem de Preferência

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 Fab ricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

11/01/2018 198.255,38 03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

SIASGnet-DC - Item da Licitação https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLici...

1 de 1 21/03/2018 14:08
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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 h t t p : / / w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l ,
pelo código 0003201803220 0 11 4

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018 - UASG 090027

Nº Processo: 0015516-58.2017 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada no fornecimento, de água
mineral natural, com e sem gás, envasadas em garrafas de 500 ml e
garrafões de 20 litros, para o segundo semestre de 2018, de acordo
com os quantitativos, especificações e observações constantes do
Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00003. Edital: 22/03/2018
de 09h00 às 17h00. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça
Dos Tribunais Superiores Asa Sul - BRASILIA - DF ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 0 9 0 0 2 7 - 0 5 - 1 5 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 22/03/2018 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/04/2018 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 21/03/2018) 090027-00001-2018NE800003

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018 - UASG 090028

Nº Processo: TRF2-EOF-2017/492 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Fornecimento mensal de produtos higiênicos descartáveis e cessão e
instalação de equipamentos, em regime de comodato, para o exercício
de 2018, a fim de atender às necessidades do Centro Cultural Justiça
Federal. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 22/03/2018 de 12h00
às 17h00. Endereço: Rua Acre Nº 80, Sala 604 Centro - RIO DE
JANEIRO - RJ ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 0 9 0 0 2 8 - 0 5 - 1 0 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 22/03/2018 às 12h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/04/2018 às
13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 21/03/2018) 090028-00001-2018NE000298

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 41/2018

Processo nº TRF2-EOF-2017/00387. O Senhor Pregoeiro decidiu
ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa NABRAM
COMÉRCIO LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de manutenção corretiva em conjuntos de
portas de vidro temperado, com fornecimento de peças, nas
instalações dos prédios sede e anexos do E. Tribunal Regional Federal
da 2ª Região, na Rua do Acre nº 80, Rio de Janeiro/RJ.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 21/03/2018)

S E C R E TA R I A - G E R A L

EXTRATO DE NOTA EMPENHO

Nota de empenho: 2018NE000335, emitida em 06/03/2018.
Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: ODONTOMED CANAÃ
LTDA - ME. Objeto: Aquisição de materiais odontológicos (Ata n.º
35/2017). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos
5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do
empenho: R$ 411,69 (quatrocentos e onze reais e sessenta e nove
centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2016/00310.02.

EXTRATO DE NOTA EMPENHO

Nota de empenho: 2018NE000355, emitida em 09/03/2018.
Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: OPLIN COMUNICAÇÃO
DIGITAL EIRELI. Objeto: Aquisição de guarda chuvas. Modalidade
de Licitação: Art. 24, II da Lei 8666/93. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa:
339030. Valor total do empenho: R$ 631,92 (seiscentos e trinta e um
reais e noventa e dois centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00032.

EXTRATO DE NOTA EMPENHO

Nota de empenho: 2018NE000357, emitida em 09/03/2018.
Contratante: TRF- 2ªRG. Contratada: HAMEG COMÉRCIO DE
ELETRÔNICA E IMPORTAÇÃO LTDA. Objeto: Aquisição de um
multímetro digital. Modalidade de Licitação: Art. 24, II da Lei
8666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 449052. Valor total do
empenho: R$ 947,00 (novecentos e quarenta e sete reais). Proc. nº
TRF2-EOF-2018/00045.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
D I R E TO R I A - G E R A L

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0000825-37.2018.6.01.8000. Contratante: TRE/AC.
Contratada: RES PÚBLICA SOLUÇÕES TREINAMENTOS E
SERVIÇOS LTDA. (CNPJ 26.111.822/0001-33). Objeto:
Oferecimento do curso, na modalidade in company, sobre o tema
Reforma Política e Eleitoral 2018: desafios e perspectivas. Valor: R$
11.900,00 (onze mil e novecentos reais). Fundamento Legal: art. 25,
II, c/c art. 13, VI, ambos da Lei n.º 8.666/93. Reconhecimento: em
21/03/2018, por Carlos Venícius Ferreira Ribeiro, Diretor-Geral do
TRE/AC. Ratificação: em 21/03/2018, pela Desembargadora Regina
Célia Ferrari Longuini, Presidente do TRE/Acre.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2018 - UASG 070011

Processo: 0010233-59.2017 . Objeto: Contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de gestão de
abastecimento, com o fornecimento de combustíveis juntamente com
o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, com a
utilização de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à
frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos
veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados
nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos, para atender
as necessidades ordinárias para o período de 12 (doze) meses, e parte
das necessidades do pleito eleitoral (2018). Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 22/03/2018 de 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, Nº 377 Farol - MACEIO - AL ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 0 7 0 0 11 - 0 5 - 9 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 22/03/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 09/04/2018 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIDEC - 21/03/2018) 070011-00001-2018NE000038

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE COMPRAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE COMPROMISSO

Espécie: Termo de Compromisso n.º 1/2018, consignação em folha de
pagamento. PARTES: União, através do TRE-AP e a ANATA.
Objeto: Propiciar o desconto em folha de pagamento das
contribuições mensais dos servidores ativos e inativos do TRE/AP
que são associados e os que vierem a se associar à Associação
Nacional dos Analistas, Técnicos e Auxiliares do Poder Judiciário e
Ministério Público da União - ANATA. DATA DE ASSINATURA:
em 13/03/2018. Signatários: Des. Manoel Brito, Presidente do
TRE/AP, e Leandro Augusto Gonçalves, Presidente da ANATA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho n.º 2018NE000802, emitida em
06/03/2018. FAVORECIDO: BAHIA GRAF LTDA - ME. OBJETO:
Aquisição de envelopes. VALOR: R$ 22.700,00. FUNDAMENTO
LEGAL: Pregão Eletrônico n.º 35/2017, ARP n.º 111/2017, Leis n.º
8.666/93 e 10.520/2002. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
3.3.90.30.16; Ação 02.061.0570.4269.0001. Processo: 14.606/2017.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho n.º 2018NE000834, emitida em
08/03/2018. FAVORECIDO: VERA LUCIA FRANCISCA DOS
SANTOS - EPP. OBJETO: Aquisição de pastas tipo malote. VALOR:
R$ 21.360,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º
17/2017, Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002. Dotação Orçamentária:
Elemento 3.3.90.30.19; Ação 02.061.0570.4269.0001. Processo:
12.851/2017.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2018 - UASG 070013

Processo: 14206/2017 . Objeto: Contratação de serviços elétricos com
fornecimento de material de consumo para manutenção corretiva dos
circuitos de tomadas elétricas e iluminação, incluindo a instalação de
rabichos e extensões nos locais de votação e apuração das Zonas Eleitorais

da Capital do Estado da Bahia, visando à realização das Eleições de 2018
Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 22/03/2018 de 08h00 às 17h59.
Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 Paralela - SALVADOR - BA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/070013-05-16-2018. Entrega
das Propostas: a partir de 22/03/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/04/2018 às 10h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital está
disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço
www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio do
telefone (71) 3373-7318

MARCOS DE ALBUQUERQUE MELLO
Pregoeiro

(SIDEC - 21/03/2018) 070013-00001-2018NE000250

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
D I R E TO R I A - G E R A L

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 41/2017 celebrado com a
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
Objeto: visa a prorrogação da vigência do Contrato original por mais
12 (doze) meses, de 18/07/2018 até 17/07/2019. Fundamento: art. 57,
II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora
aditado. PAD n.º 2110/2018. Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira
Filho, Diretor-Geral, e pela Contratada, Eugênia Maria Landim
Barboza, David de Castro Maia Ribeiro e Carlos Wagner Gomes
Oliveira. Data: 16/3/2018.

AVISO DE ANULAÇÃO

Espécie: Espécie: Revogação de publicação. Objeto: tornar sem efeito
a publicação do 6º Termo Aditivo ao Contrato N.º 263/2016,
celebrado com a empresa Centro de Integração Empresa Escola-
CIEE, publicada no DOU N.º 39, FLS.129, do dia 27/2/18. PAD:
599/2018. Assina: Hugo Pereira Filho, Diretor - Geral do TRE-CE.

Em 22 de fevereiro de 2018.
HUGO PEREIRA FILHO

D i r e t o r- G e r a l

AVISO DE PENALIDADE

HUGO PEREIRA FILHO, Diretor-Geral do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do Ceará, no uso de sua competência
atribuída pela Portaria n.º 757/2015, FAZ SABER que foi aplicada a
penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo
prazo de 1(um) mês, às empresas RE COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI ME, CNPJ: 21.802.693/0001-06, e ATIVA LICITAÇÕES
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME, CNPJ:
27.748.454/0001-00. Fundamento: nos termos do art. 7º da Lei n.º
10.520/2002, do art. 28 do Decreto 5.450/2005 e do item 11.1 do
edital do Pregão Eletrônico 64/2017, pelo descumprimento da
obrigação constante das cláusulas 1.2 e 1.3 do referido certame.
Assina: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE.

Em 19 de janeiro de 2018.
HUGO PEREIRA FILHO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo Digital 6592/2017. Pregão para Registro de
Preços 07/2018. Objeto: Registro de Preços para eventual contratação
serviços de telecomunicações para prover comunicação de dados entre
TRE-GO, as Zonas Eleitorais e os Posto de Atendimento. Empresa
vencedora: OI Móvel S/A (Sucessora por incorporação da TNL PCS
S.A) - Em recuperação Judicial (CNPJ: 05.423.963/0001-11). Preços
registrados: Item/Valor unitário em R$. 1.1./846,31; 1.2/854,90;
2.1/854,90; 2.2/902,21; 3.1/854,90; 3.2/949,89; 4.1/854,90; 4.2/949,89.
Vigência da ata: 12 meses. Assinatura da ata: 07/03/2018.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO MARANHÃO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº.: 2017NE000342. Data de emissão: 16/03/2018. Espécie:
Empenho de despesa. Processo Administrativo Digital n.º
10039/2017. Objeto: Aquisição de material de consumo. (ARP nº
51/2017 do PGE Nº 22/2017) Valor: R$ 2.874,00. Credor: Total Ar
Ltda - EPP (CNPJ: 24996733/0001-96).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2018 - UASG 070005

Processo: 1627/2018 . Objeto: Registro de preços para contratação de
serviços de limpeza, asseio e conservação das instalações físicas e
mobiliárias dos prédios da Justiça Eleitoral do Maranhão. Total de
Itens Licitados: 00039. Edital: 22/03/2018 de 08h00 às 17h59.
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22/03/2018 Intranet TRE-AL

http://www2.intranet.tre-al.gov.br:8080/# 1/1

Data: 09/04/2018 às 14:00:00

Editais de Licitações

Ano anterior 2018 Ano seguinte

Número: 9/2018 - Pregão Eletrônico

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de
combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização de cartões eletrônicos
ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos veículos locados e/ou
requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios do TRE/ALl, próprios, locados ou cedidos, para atender as
necessidades ordinárias para o período de 12 (doze) meses, e parte das necessidades do pleito eleitoral (2018).

Anexos:

Edital (formato PDF)
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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 2018.

À CPREG,

Ao Pregoeiro Weber, para realização do certame.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 22/03/2018, às 14:47, 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
0362816 e o código CRC 597FFC48.

0010233-59.2017.6.02.8000 0362816v1
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Para: "Weber Bezerra Cavalcanti" <webercavalcanti@tre-al .jus.br>
Data: 03/04/2018 02:28 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 - P edido de Esclarecimento
{01}

-----Original Message-----
From: Licitação <licitacao@primebeneficios.com.br>
To: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 3 Apr 2018 12:38:30 +0000
Subject: [slc] PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018 - Pedido de Esclarecimento {01}

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL

A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30, tendo interesse em par(cipar
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018, encaminha os seguintes esclarecimentos:

Os serviços, objeto desta licitação, já eram prestados por alguma empresa? Em caso posi(vo, qual a
empresa que presta os serviços atualmente?

1. 

A a(vidade desempenhada para atendimento do objeto desta licitação será de simples intermediação,
onde é colocado à disposição do Consumidor (Contratante) um meio de pagamento para a aquisição
de bens e serviços. Ocorre que, para os clientes que possuem taxa de administração menor ou igual a
zero, os pagamentos deverão ser processados através de FATURA. Já os clientes com taxa de
administração maior que zero, serão disponibilizados 2(dois) documentos de cobrança: a FATURA
referente a COMBUSTÍVEIS/SERVIÇOS/PEÇAS e a NOTA FISCAL referente a taxa de administração. Deste
modo, entendemos que o órgão licitante está ciente das alterações quanto a tributação dispostas na Lei
Complementar 157/2016, que modificam especialmente a forma de faturamento aos Prestadores de
Serviços de Intermediação na contratação do objeto deste certame. Estamos corretos no
entendimento?

2. 

Quanto ao faturamento dos combusMveis, podemos considerar o valor à vista (preço da bomba) no
momento do abastecimento?

3. 

O item 3.5 do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA dispõe que "Os cartões magné(cos ou outros
disposi(vos tecnológicos deverão ser entregues na Seção de Administração de Prédios e Veículos,
acompanhados das respec(vas instruções de u(lização, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias
úteis, contados da data da assinatura do contrato". Entendemos que o prazo de 10 (dez) dias úteis
contempla todo processo de implantação sistêmica, como criação do banco de dados, cadastro de
veículos e condutores encaminhados pela CONTRATANTE, treinamento remoto dos gestores, entrega de
cartões magné(cos e demais processos per(nentes à implantação. Desta maneira estamos corretos no
entendimento?

4. 

O item 11.7 do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA menciona que "A listagem com a rede de postos
credenciada deverá ser apresentada e aprovada pela SAPEV antes da assinatura do contrato".
Entendemos que a rede credenciada deverá ser apresentada na data de assinatura do contrato. Desta
maneira estamos corretos no entendimento? Em caso nega(vo, solicitamos esclarecimentos em relação
a data exata que deverá ser apresentada a rede credenciada.

5. 

Fico no aguardo e antecipadamente agradeço.

A�,

Departamento de Licitações

Rua Açu, 47 – Alphaville Empresarial Campinas – SP CEP: 13098-335
F: (19) 3518 7000

http://webmail.tre-al.gov.br:3000/WorldClient.dll?Session=W0ZQHV...

1 de 2 03/04/2018 15:50
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2018.
       Srs. (as),

                Considerando o provável envolvimento das
Unidades, COFIN, CONTROE INTERNO, ASSESSORIA
JURÍDICA AJ-DG, GAB SAD, fase interna licitação, elaboração
do Instrumento Editalício e posterior contratação do objeto
pleiteado no Pregão Eletrônico nº 09/18, prestação de
serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento
decombustíveis juntamente com o ARLA-32, ABERTURA DA
SESSÃO ELETRÔNICA PARA O DIA 09/04/2018 , razão
pela qual solicitamos o pronuncimento quanto à matéria
questionada pelo pretenso licitante em fase de
esclarecimentos do certame, abaixo destacada. 

Solicitamos URGÊNCIA, com base nos prazos de resposta
determinados pelo Edital.

 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

EMPRESARIAL LTDA, CNPJ: 05.340.639/0001-30 -
 "Considerando-se que a Lei Complementar n.º157/2016
alterou dispositivos da Lei Complementar n.º116/2003, que
dispõe sobre o ISSQN, tratando-se a contratação de prestação
de serviço, presume-se que as unidades especializadas
estejam cientes das alterações, ao que se sugere ao senhor
Pregoeiro a realização de consulta à Coordenadoria
Orçamentária e Financeira, à Coordenadoria de Controle
Interno e à Assessoria Jurídica deste Tribunal, alternativa ou
cumulativamente, para confirmação."

                     Agradeço antecipadamente.

Despacho PREG 0366586         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 446



 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 04/04/2018, às 15:57, 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
0366586 e o código CRC 6E753C4D.

0010233-59.2017.6.02.8000 0366586v1

Despacho PREG 0366586         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 447



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2018.
Em razão da publicação da Resolução TRE/AL nº 15.868,

de 14/12/2017, que promoveu alterações na estrutura organizacional
da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, envolvendo a
estrutura da antiga Coordenadoria de Controle Interno, com a
consequente redistribuição de suas atribuições, nos termos
propostos mediante Informação COCIN nº 534 (0345091) constante
no SEI nº 0009910-54.2017.6.02.8000, redireciono o procedimento
à Assessoria de Contas e Apoio à Gestão - ACAGE.

 
Roberto Omena Pereira

Coordenador de Controle Interno e Auditoria Substituto

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO OMENA PEREIRA, Coordenador
Substituto, em 05/04/2018, 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
0367058 e o código CRC 44F195D5.

0010233-59.2017.6.02.8000 0367058v1
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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 2018.
À PREG,
Diante do despacho PREG (0366586), solicitamos

informar, objetivamente, qual a dúvida suscitada pela empresa
para avaliarmos se há necessidade de algum pronunciamento
de competência desta Coordenadoria.

Rgistramos que a Lei Complementar 157/2016
altera dispositivos da Lei Complementar 116/2003, que trata
da tributação de ISSQN, sendo rigorosamente seguida pela
Gestão Financeira quando da aplicação das retenções
tributárias.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/04/2018, às 14:29, 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
0367096 e o código CRC 466A2E14.

0010233-59.2017.6.02.8000 0367096v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0010233-59.2017.6.02.8000
INTERESSADO : Pregoeiro oficial do TRE/AL

ASSUNTO : Fornecimento. Combustível.
ISSQN. Questionamento.

 

Parecer nº 472 / 2018 - TRE-AL/PRE/ACAGE

Trata-se de pedido de pronunciamento trazido pelo
Pregoeiro oficial deste Tribunal (Despacho SEI n.º0366586) acerca
de questionamento suscitado por pretenso licitante (PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ N.º
05.340.639/0001-30), interessado em participar do Pregão Eletrônico
n.º 09/18, que tem por objeto a contratação de empresa para
prestação de serviços de administração e gerenciamento de
abastecimento, com o fornecimento de combustíveis e ARLA-32, por
meio de rede de estabelecimentos credenciados.  

 
Para tanto, considerando que as demais dúvidas já

foram respondidas, transcrevo tão somente o questionamento de
item 2 para, a seguir, tecer os devidos esclarecimentos:

"2. A atividade desempenhada para atendimento do
objeto desta licitação será de simples intermediação, onde é colocado
à disposição do Consumidor (Contratante) um meio de pagamento
para a aquisição de bens e serviços. Ocorre que, para os clientes que
possuem taxa de administração menor ou igual a zero, os
pagamentos deverão ser processados através de FATURA. Já os
clientes com taxa de admniistração maior que zero, serão
disponibilizados 2(dois) documentos de cobrança: a FATURA
referente a COMBUSTÍVEIS/SERVIÇOS/PEÇAS e a NOTA FISCAL
referente a taxa de administração. Deste modo, entedemos que órgão
licitante está ciente das alterações quanto a tributação dispostas
na Lei Complementar n.º157/2016, que modificam especialmente a
forma de faturamento aos Prestadores de Serviços de Intermediação
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na contratação do objeto deste certame. Estamos corretos no
entendimento?"

 
A Lei Complementar n.º 157/2016 alterou dispositivos da

Lei Complementar n.º 116/2003, principalmente no tocante
à cobrança do imposto no local do domicílio do tomador de serviços.
No caso concreto, a empresa contratada atuará como intermediária
de pagamento aos estabelecimentos credenciados por esta,
cobrando, para tanto, a taxa de administração como remuneração
dos serviços.  

 
Contudo, conforme se pode abstrair no instrumento

editalício, fica vedada a oferta de lances de taxa superior a ZERO,
restando para tanto o modelo proposto com a emissão de, apenas, um
documento fiscal.

 
Maceió, 5 de abril de 2018.
 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE

 

                        De acordo.
                        Retornem os autos ao Pregoeiro responsável. 

 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 05/04/2018, às 19:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 05/04/2018, às 19:05, 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
0367251 e o código CRC D4FA3116.

0010233-59.2017.6.02.8000 0367251v18
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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 2018.
Ao Pregoeiro, para continuidade do certame, com a

ciência desta unidade técnica acerca das questões postas no
processo e objeto de consulta pelo licitante PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA,
CNPJ: 05.340.639/0001-30.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 06/04/2018, às 08:40, 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
0367512 e o código CRC C9C59E70.

0010233-59.2017.6.02.8000 0367512v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO E FINANÇAS-SAO 
CORDENADORIA DE SEVIÇOS GERAIS-COSEG 

SEÇÃO DE TRANSPORTE-SETRAN-SETRAN 

 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-AM, sediado na Avenida André Araújo, nº 200, Bairro 

Aleixo, Manaus-AM, inscrita no CNPJ  05.959.999/0001-14, por meio deste documento, vem atestar 

para os devidos fins, que a empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS 
EIRELI ME, devidamente instalada na Alameda Rio Negro, nº 503 18º andar sala 1803 – Alphaville, 

Barueri/SP e Cep: 06454-000, telefone de contato  (11) 3631-7730, inscrita no CNPJ sob nº 

25.165.749/0001-10 e Inscrição Estadual nº 206.447.728.118, fornece/forneceu o serviço a seguir: 

Processo: PAD N.º 29726/2016 TRE-AM                            Licitação: 017/2017 

Contrato nº 011/2017                                                          Vigência: 25/05/2017 a 25/05/2019 

Preço Global: 154.687,54                                                     Quantidade de Veículos/frota: 

Objeto: prestação de serviço comum e continuado de administração, operacionalização e gerenciamento no 
fornecimento de combustíveis tipo gasolina comum, etanol, diesel comum e diesel S-10, mediante sistema 
informatizado e uso de cartões magnéticos em rede de postos credenciados, para abastecimento da frota de 
veículos oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na capital e região metropolitana (Manacapuru, 
Iranduba, Rio Preto da Eva, Careiro da Várzea, Presidente Figueiredo, Novo Airão e Itacoatiara), de acordo com 
as  condições, especificações e quantidades contidas no Termo de Referência n. 006/2016 
SETRAN/COSEG/SAO/TRE-AM 

 
ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS ANUAL 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE/MÉDIA EM LITROS 

MENSAL ANUAL 

Etanol Litros 50 600 

Gasolina Comum Litros 2.780 33.360 
Diesel S10 Litros 1.000 12.000 

 

Atestamos ainda que os serviços foram ou estão sendo entregues em ordem, os prazos e serviços devidamente 

cumpridos e até a presente data não constam em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e 

responsabilidade com as obrigações assumidas. 

Manaus, 05 de outubro de 2017 

________________________________________________ 

Messias Augusto Lima Belchior de Andrade/ Diretor-Geral 
Matrícula/791 
Telefone de contato:(92) 3632-4430 

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 09/10/2017 10:01:56
Por: MESSIAS AUGUSTO LIMA BELCHIOR DE ANDRADE

T
R

E
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CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO “OUTROS ARQUIVAMENTOS” SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS

SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE

WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE

35601453386

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO

08/07/2016

INÍCIO DAS ATIVIDADES

20/06/2016

PRAZO DE DURAÇÃO

NOME COMERCIAL

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI

TIPO JURÍDICO

EIRELI (E.P.P.)

C.N.P.J.

25.165.749/0001-10

ENDEREÇO

ALAMEDA RIO NEGRO

NÚMERO

503

COMPLEMENTO

18 AN/SL.1803

BAIRRO

ALPHAVILLE IND.

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

SP

CEP

06454-000

MOEDA

R$

VALOR CAPITAL

1.000.000,00

OBJETO SOCIAL

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO

OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS

ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR

NOME

JOAO LUIS DE CASTRO

ENDEREÇO

RUA ULISSES DA ROCHA VENTURA

NÚMERO

152

COMPLEMENTO

BAIRRO

JARDIM GARCIA

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

CEP

13061-211

RG

33028861

CPF

221.353.808-57

CARGO

TITULAR E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS

DENOMINAÇÕES ANTERIORES

NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS

DATA

28/08/2017

NÚMERO

823.405/17-5

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE -

(EPP).

Página 1 de 2Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESPECÍFICA
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ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA

28/08/2017

NÚMERO

823.405/17-5

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE -

(EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601453386

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 28/02/2018

Certidão Específica emitida para FELIX JODOVAL GIL FERNANDES JUNIOR : 22040903879. Documento certificado

por FLÁVIA REGINA BRITTO GONÇALVES, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo,

garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o

número de autenticidade 97496687, quinta-feira, 1 de março de 2018 às 16:47:44.
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 26/03/2018  5612359 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   8515352  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 20/03/2018,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 NEO   CONSULTORIA   E   ADMINISTRAÇÃO   DE   BENEFÍCIOS   EIRELI   -   EPP  ,   CNPJ: 
 25.165.749/0001-10, conforme indicação constante do pedido de certidão.************************* 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor(a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   andamento   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 nº 53/2015. 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 26 de março de 2018. 

                5612359 
 PEDIDO N°:  
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CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO

SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE

35601453386

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO

08/07/2016

INÍCIO DAS ATIVIDADES

20/06/2016

PRAZO DE DURAÇÃO

NOME COMERCIAL

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI

TIPO JURÍDICO

EIRELI (E.P.P.)

C.N.P.J.

25.165.749/0001-10

ENDEREÇO

ALAMEDA RIO NEGRO

NÚMERO

503

COMPLEMENTO

18 AN/SL.1803

BAIRRO

ALPHAVILLE IND.

MUNICÍPIO

BARUERI

UF

SP

CEP

06454-000

MOEDA

R$

VALOR CAPITAL

1.000.000,00

OBJETO SOCIAL

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO

OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS

ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR

NOME

JOAO LUIS DE CASTRO

ENDEREÇO

RUA ULISSES DA ROCHA VENTURA

NÚMERO

152

COMPLEMENTO

BAIRRO

JARDIM GARCIA

MUNICÍPIO

CAMPINAS

UF

SP

CEP

13061-211

RG

33028861

CPF

221.353.808-57

CARGO

TITULAR E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA

28/08/2017

NÚMERO

823.405/17-5

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE -

(EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35601453386

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 24/03/2018

Certidão Simplificada emitida para FELIPE VERONEZ DE SOUSA : 08028180647. Documento certificado por FLÁVIA

Página 1 de 2Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
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REGINA BRITTO GONÇALVES, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a

autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de

autenticidade 98634022, segunda-feira, 26 de março de 2018 às 09:02:40.
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09/04/2018 Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis/?cpfCnpj=25165749000110&nome=&tipoSancao= 1/1

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a
relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a
Administração Pública. Saiba mais

Consulta

Quantidade de registros encontrados: 0  Data: 09/04/2018 15:20:12

ATENÇÃO 
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das
entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos
que delas resultem causados a terceiros. 
 
* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.) 
 
** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no
nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador. 
 
*** Não são emitidas certidões negativas do CEIS. Tendo em vista que o Cadastro permite consulta pública e em tempo real, eventuais verificações de restrição do direito de
contratar e licitar com a Administração Pública podem ser realizadas diretamente no Portal da Transparência.

 
 

Você está em:
Início » CEIS

CPF/CNPJ: 25165749000110

Nome, Razão Social ou
Nome Fantasia:

(Opcional)

Tipo de Sanção: Todos

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:
 
CNPJ/CPF: 25165749000110

Página 1/1
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09/04/2018 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_TrabForcado.asp?prgCod=718984&prpCod=11052853 1/1

  

 

 
 

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 9/2018 UASG 70011

  

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 25.165.749/0001-10, 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.

Barueri, 09 de Abril de 2018.

 

Fechar
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09/04/2018 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Ciencia_Edital.asp?prgCod=718984&prpCod=11052853&codUasg=70011&nomUasg=TRIBUNAL%20R

  

 

 
 

DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 9/2018 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 9/2018 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI

  
Barueri, 09 de Abril de 2018.

 

Fechar
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09/04/2018 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Acessibilidade.asp?prgCod=718984&prpCod=11052853 1/1

  

 

 
 

Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 9/2018 UASG 70011

  

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 25.165.749/0001-10, 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.

Barueri, 09 de Abril de 2018.

 

Fechar
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 
 

Nome: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.165.749/0001-10
Certidão nº: 147612590/2018
Expedição: 09/04/2018, às 15:21:44
Validade: 05/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI

                    (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o nº
25.165.749/0001-10 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
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 previdenciár ios,  a honorár ios,  a custas,  a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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09/04/2018 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Superveniente.asp?prgCod=718984&prpCod=11052853&codUasg=70011&nomUasg=TRIBUNAL%20R

  

 

 
 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 9/2018 UASG 70011

  

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ nº 25.165.749/0001-10, declara sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Barueri, 09 de Abril de 2018.

 

Fechar
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09/04/2018 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/DeclaracaoME.asp?prpCod=11052853 1/1

  

 

 
 

DECLARAÇÃO ME/EPP/Cooperativa
 
Pregão eletrônico 9/2018 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: 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 
 
09 de Abril de 2018.

 

Voltar
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09/04/2018 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Menor.asp?prgCod=718984&prpCod=11052853&codUasg=70011&nomUasg=TRIBUNAL%20REGIONA

  

 

 
 

Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 9/2018 UASG 70011

  

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 25.165.749/0001-10, 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.

Barueri, 09 de Abril de 2018.
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Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e
arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

25.165.749/0001-10CNPJ / CPF: Validade do Cadastro: 19/04/2018

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPPRazão Social / Nome:

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE
NATUREZA EMPRESÁRIA)

Natureza Jurídica:

Unidade Cadastradora: 158714 - INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS

Domicílio Fiscal: 62138 - Barueri SP

Atividade Econômica: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,
EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO 503 18º ANDAR SALA 1803 - Barueri - SP

Nada Consta

Nada Consta

Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar:

Vínculo com "Serviço Público":

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Validade:

III -  Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

http://www.tst.jus.br/certidao

II -  Habilitação Jurídica

Validade:

18/04/2018FGTS

Validade:

Níveis validados:

05/08/2018

Receita

I -   Credenciamento

05/08/2018

INSS

Trabalhista Validade: 05/10/2018

Receita Municipal

IV – Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital 25/09/2018Validade:
25/04/2018Validade:

Índices Calculados:

31/05/2018VI – Qualificação Econômico-Financeira – Validade:

SG = 13.39; LG = 13.31; LC = 13.15

Patrimônio Líquido: R$ 313.631,36

Ass: ______________________________________________________________
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Emitido em: 09/04/2018 15:13 1 1de
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor – Pessoa Jurídica
CNPJ: 25.165.749/0001-10

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPPRazão Social:
Nome Fantasia:
Situação Cadastral: Cadastrado

Porte da Empresa: Pequeno Porte

Situação da Solicitação: Validado Data de Vencimento do Cadastro: 19/04/2018
UASG: 158714 - INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS

Inscrição Estadual: 206447728118 Inscrição Municipal: 4808420
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE
Ramo de Negócio: ATIVIDADES DE SEDES DE EMPRESAS E DE CONSULTORIA EM GESTÃO

EMPRESARIAL
CNAE Primário: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,
CNAE Secundário 1: 6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO
CNAE Secundário 2: 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
CNAE Secundário 3: 6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 4: 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE Secundário 5: 6463-8/00 - OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO
CNAE Secundário 6: 6613-4/00 - ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO
CNAE Secundário 7: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 8: 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE
CNAE Secundário 9: 8299-7/02 - EMISSÃO DE VALES-ALIMENTAÇÃO, VALES-TRANSPORTE E
CNAE Secundário 10: 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS
Objetivo Social: Consultoria e assessoria em gestão empresaria; administração de catão de crédito e

cartão convênio; emissão e administração de benefícios de vale-alimentação, vale-
refeição, vale-transporte, vale-combustíveis; gerenciamento de manutenção
preventiva, corretiva e similares de veículos automotores; monitoramento e
rastreamento de veículos, bens e pessoas, assim como a gestão e controle de frotas
e equipamentos; aluguel de equipamentos e periféricos para uso de cartão
magnético e eletrônico; desenvolvimento e licenciamento de programas de
computador não-customizáveis sob encomenda ou não; participação em outras
sociedades; e exercícios da atividade de arranjo de pagamento de compra e
transferência, com conta de pagamento pré-paga e para uso domestico, nos termos
dos artigos 8º ao 10º, do regulamento anexo á circular 3.682/2016, do Banco
central do Brasil.

Data da Última Integralização: 10/02/2017 Data de Abertura da Empresa: 08/07/2016

CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Emitido em: 09/04/2018 15:16 de 51
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Relatório Nível I - Credenciamento
Capital Social: R$ 100,000.00

Bairro/Distrito: ALPHAVILLE INDUSTRIAL
UF: São Paulo Município: Barueri
CEP: Caixa Postal:06.454-000

Telefone: 36317730 Ramal:
Telefone: Ramal: Fax:

11

Logradouro: ALAMEDA RIO NEGRO Número: 503
Complemento: 18º ANDAR SALA 1803

Email: julio.miranda@neofacilidades.com.br

Responsável pelo Cadastro
348.369.598-29CPF:
JULIO CESAR MIRANDANome:

Carteira de Identidade(RG): 453046563 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 02/12/2015 Data de Nascimento: 07/07/1985

E-mail: julio.miranda@neofacilidades.com.br

Sócios

Dados do Sócio 1
CPF: 221.353.808-57

JOAO LUIS DE CASTRONome:

Carteira de Identidade (RG): Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento:

33028861 SSP
23/12/2014 07/10/1980

Filiação Materna: CACILDA APARECIDA GIANI DE CASTRO
Estado Civil: Solteiro(a)

Participação Societária: 100,00%

Bairro/Distrito: Jardim Garcia
UF: São Paulo Município: Campinas
CEP: Caixa Postal:13.061-211

Telefone: 36317730 Ramal:
Telefone: Ramal: Fax:

11

Logradouro: Rua Ulisses Rocha Ventura Número: 152
Complemento:

Email: joao.castro@neofacilidades.com.br

CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Emitido em: 09/04/2018 15:16 de 52
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do dirigente 1
CPF: 221.353.808-57

JOAO LUIS DE CASTRONome:

Carteira de Identidade (RG): Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento:

33028861 SSP
23/12/2014 07/10/1980

Filiação Materna: CACILDA APARECIDA GIANI DE CASTRO
Estado Civil: Solteiro(a)

Cargo: Titular

Bairro/Distrito: Jardim Garcia
UF: São Paulo Município: Campinas
CEP: Caixa Postal:13.061-211

Telefone: 36317730 Ramal:
Telefone: Ramal: Fax:

11

Logradouro: Rua Ulisses Rocha Ventura Número: 152
Complemento:

Email: joao.castro@neofacilidades.com.br

Dirigentes

Linhas de Fornecimento

Serviços
DescriçãoCódigo

Banco de Dados - Programa ( Software ) de Gerenciamento5576
Rede - Programa ( Software ) de Gerenciamento5673
Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio14109
Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo25518

CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Emitido em: 09/04/2018 15:16 de 53
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Relatório Nível I - Credenciamento

Representantes

Dados do Representante 1
CPF: 221.353.808-57

JOAO LUIS DE CASTRONome:

Carteira de Identidade (RG): Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento:

33028861 SSP
23/12/2014 07/10/1980

Filiação Materna: CACILDA APARECIDA GIANI DE CASTRO
Estado Civil: Solteiro(a)

Situação: Ativo

Bairro/Distrito: Jardim Garcia
UF: São Paulo Município: Campinas
CEP: Caixa Postal:13.061-211

Telefone: 36317730 Ramal:
Telefone: Ramal: Fax:

11

Logradouro: Rua Ulisses Rocha Ventura Número: 152
Complemento:

Email: joao.castro@neofacilidades.com.br

Serviços
DescriçãoCódigo

Banco de Dados - Programa ( Software ) de Gerenciamento5576
Rede - Programa ( Software ) de Gerenciamento5673
Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio14109
Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo25518

Linhas de Fornecimento do Representante Legal

CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Emitido em: 09/04/2018 15:16 de 54
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Representante 2
CPF: 348.369.598-29

JULIO CESAR MIRANDANome:

Carteira de Identidade (RG): Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento:

453046563 ssp
02/12/2015 07/07/1985

Filiação Materna: MAURA CELIA DOS SANTOS MIRANDA
Estado Civil: Solteiro(a)

Situação: Ativo

Bairro/Distrito: vila industrial
UF: São Paulo Município: Campinas
CEP: Caixa Postal:13.035-320

Telefone: 36317730 Ramal:
Telefone: Ramal: Fax:

11

Logradouro: Rua Conselheiro Gomide Número: 184
Complemento: frente

Email: julio.miranda@neofacilidades.com.br

Serviços
DescriçãoCódigo

Banco de Dados - Programa ( Software ) de Gerenciamento5576
Rede - Programa ( Software ) de Gerenciamento5673
Administração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio14109
Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo25518

Linhas de Fornecimento do Representante Legal

CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Emitido em: 09/04/2018 15:16 de 55
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de abril de 2018.
Srª Coordenadora,
 
Conclusos os atos do pregoeiro, faço remessa dos

presentes autos eletrônicos em conformidade com a legislação
de regência desta Corte Eleitoral.

 
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 09/04/2018, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0368641 e o código CRC 2CAE0971.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de abril de 2018.
Em razão da publicação da Resolução TRE/AL nº 15.868,

de 14/12/2017, que promoveu alterações na estrutura organizacional
da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, envolvendo a
estrutura da antiga Coordenadoria de Controle Interno, com a
consequente redistribuição de suas atribuições, nos termos
propostos mediante Informação COCIN nº 534 (0345091) constante
no SEI nº 0009910-54.2017.6.02.8000, redireciono o procedimento
à Assessoria de Contas e Apoio à Gestão - ACAGE.

 
Roberto Omena Pereira

Coordenador de Controle Interno e Auditoria Substituto

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO OMENA PEREIRA, Coordenador
Substituto, em 09/04/2018, às 19:03, 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
0368724 e o código CRC 02C65DB9.

0010233-59.2017.6.02.8000 0368724v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0010233-59.2017.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Pregão Eletrônico Nº 09/2018. Fornecimento. Combustível. 

 

Parecer nº 500 / 2018 - TRE-AL/PRE/ACAGE

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório

Pregão Eletrônico nº 09/2018

 
Objeto: Pregão Eletrônico 09/2018. Contratação de

empresa especializada para prestação de serviços de gestão e
abastecimento, com fornecimento de combustíveis juntamente com o
ARLA-32, para atender à frota do TRE Alagoas.

 
Licitante vencedor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE

BENEFÍCIOS EIRELI EPP, CNPJ Nº 25.165.749/0001-10,
vencedora do certame, com a menor taxa de administração -
2,01% (negativa em dois vírgula um por cento).

 
 
Senhor Diretor Geral,
 
Verificado o procedimento, conforme papel de trabalho a

seguir, concluímos pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico, regido pela
Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nº 5.450/2005 e nº 7.982/2013, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, condicionando o
prosseguimento do feito à apresentação da Declaração de Elaboração
Independente de Proposta, conforme exigência da Cláusula 11, ítem
c.3 do Edital (0362405). 

Ratificamos os termos do Despacho da SGO (0340122)
quanto ao valor total da contratação que será correspondente a R$
198.235,56 (Cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco
reais e cinquenta e seis centavos). 

 
 

Maria José Costa da Silva 
Assistente II - ACAGE

 
 

De acordo.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão - ACAGE

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO

 

Registro de preços: SIM (   ) NÃO (X)
 

Datas
 Início do procedimento: 
 22/03/2018.  Licitação:  09/04/2018.

 
 I - Fase interna Sim Não Evento/obs.

1 - Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente justificado?    X  0313546

 
2 - A justificativa apresentada é
pertinente (detecção da necessidade e
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especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das
ações do órgão)?

   X  0350921

3 - O objeto solicitado é considerado
bem ou serviço comum?    X   

4 - Existe termo de referência com
indicação do objeto de forma precisa,
suficiente e clara, observando a
vedação de especificações que, por
excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem ou frustrem a
competição ou sua realização?

   X  0314691

5 - Constam dos autos pesquisa de
mercado para obter-se noção dos
preços praticados, com a juntada da
respectiva planilha e informação do
Setor de Compras, conforme o caso?

   X  0337338, 0337351, 0337352

6 - Houve a devida reserva de crédito
orçamentário (não se aplica no caso
de registro de preços)?

   X       
0340122 - parcial em razão de estar
aguardando a liberação dos creditos para
Pleitos. 

7 - O termo de referência foi aprovado
pela autoridade competente (SAD)?    X  0338996

8 - O edital e a minuta do contrato
foram devidamente analisados pela
Assessoria jurídica?

   X  
Parecer AJ-DG nº 341 (0357210) em
complementação ao Parecer nº 84/2018-AJ-
DG (0340843) e Parecer nº 97/2018 AJ-DG
(0342179, 0342179.

9 - Houve a divulgação da intenção de
registro de preços (IRP)?     X  Não se aplica. 

10 - Consta autorização da abertura
do processo licitatório pelo Ordenador
de Despesas?

   X  Decisão PRE nº 966 (0358511)

11 - Consta a designação do
Pregoeiro, com a juntada da cópia da
Portaria de sua nomeação?

  x       0366580

II - Fase externa Sim Não Evento/obs.
12 - O aviso do edital foi publicado
com a definição precisa, suficiente e
clara do objeto, a indicação dos locais,
dias e horários em que poderia ser lida
ou obtida a íntegra do edital, bem
como o endereço onde ocorreria a
sessão pública, a data e hora de sua
realização?

    X  
D.O.U. (0362792)
Internet (0362813)
Comprasnet (0362408)

13 - Foi respeitado o prazo mínimo
fixado legalmente para recebimento das
propostas - 08 (oito) dias úteis, a partir
da publicação do aviso?

    X   

Lances Sim Não Evento/obs.
14 - A abertura da sessão ocorreu no
horário previsto no edital?     X   0368625- Ata

15 - Encerrada a etapa de lances, foi
encaminhada, pelo sistema eletrônico,
a contraproposta ao licitante que
tenha apresentado lance mais
vantajoso, para obtenção de melhor
proposta, observado o critério de
julgamento?

    X  0368625 - Ata

16 - Foram negociadas condições
diferentes daquelas previstas no
edital?

    X  

17 - Havendo planilha de custos, esta
foi analisada?    X     0368608 - Planilha de Formação de

Preços; 0368625 - Ata. 
Proposta    

18 - 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? Em caso
negativo, foi juntada
esclarecimento/justificativa?

     X Não se aplica.

19 - Foi conferida a preferência, nas
aquisições de bens e serviços de
informática e automação, nos termos
do art. 3º da Lei nº 8.248/91?

     X Não se aplica.

20 - A proposta e demais documentos
relacionados estão em conformidade
com os requisitos fixados no edital?

   X  0368608 - Proposta da Empresa. 

21 - Tendo havido a exigência da
apresentação de documentação
complementar à proposta (manuais,
certificados, declarações etc.), a
referida documentação foi
apresentada, no prazo definido no
edital?

      X

22 - Após a verificação de
conformidade acima, a classificação
das propostas apresentou-se
adequada?

    X    0368608 - Proposta da Empresa. 

23 - A oferta vencedora demonstra-se
compatível com os preços praticados
no mercado, considerando, sobretudo,
os subsídios constantes do respectivo
processo administrativo?

    X  
0368608 - Proposta da Empresa; 0368625 -
Ata do Pregão
 

Habilitação Sim Não Evento/obs.
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24 - A empresa apresentou prova de
cadastro no SICAF com os seus dados
relativos à regularidade fiscal válidos?

    X     0368620
 

FGTS   X 
      0368620

 

INSS     X  0368620
 

Receita Federal     X  0368620
 

Tributos Estaduais e/ou Municipais
(quando o edital exigir)      X 

  
Não se aplica.
 

25 - Estando algum documento
relativo à regularidade fiscal
desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a
documentação atualizada e
regularizada? (Verificar se o Pregoeiro
trouxe aos autos documento hábil
capaz de comprovar a regularidade
fiscal da empresa vencedora)

    Não se aplica

26 - Constam nos autos Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas?     X       0368614 - pág. 5.

27 - Consta consulta ao CADIN?     X       0368632
 

28 - Consta nos autos os seguintes
documentos/consulta, quando for o
caso:

   

Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;     X  0368614, pág. 6.

 
Declaração que a empresa não
emprega menor;     X   

0368614, pág. 8.
Declaração de elaboração de
independente de proposta;      X Ausente

Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.

X  0368614, pág. 7.; 0368612 - Junta Comercial
do Estado de São Paulo. 

Declaração de que cumpre plenamente
os requisitos de habilitação. X  0368614, pág. 3. 

 
Declaração de Acessibilidade X  0368614, pág. 4. 

Atestado de Capacidade Técnica X  

0368612, pág. 3 (Prefeitura Municipal de
Correntima -BA); pág. 5 (Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas); pág. 6 (Prefeitura
Municipal de Cordeirópolis-SP); pág. 18
(Governo do Estado de São Paulo).

Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência.
(http://www.portaltransparencia.gov.br);

    X      0368614, pág. 1.

29 - Há alguma outra exigência do
edital (no tocante à habilitação ou
condição de participação) não
contemplada por este Papel de
Trabalho, pendente de cumprimento?

     X  

30 - Os documentos e anexos exigidos,
se remetidos via fax, foram
apresentados em original ou por cópia
autenticada, nos prazos estabelecidos
no edital?

   --    ---  

Procedimentos finais Sim Não Evento/obs.
A ata está assinada pelo pregoeiro e
equipe de apoio e 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  0368625

Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e
motivadamente intenção de recorrer,
em campo próprio do sistema?

    X    

Não havendo interposição de recursos,
houve a adjudicação, pelo pregoeiro,
do objeto licitado ao licitante
vencedor?

   X  0368634

Consta nos autos demais relatórios
extraídos do comprasnet (propostas e
resultado por fornecedor) e relatório
do pregoeiro?

 X  0368614

EXAMINADORA: Maria José Costa da
Silva Data:  11/04/2018.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA JOSÉ COSTA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 12/04/2018, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 12/04/2018, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0369615 e o código CRC 297A2F16.
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12/04/2018 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_IndependProp.asp?prgCod=718984&prpCod=11052853 1/1

  

 

 
 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta
 
Pregão Eletrônico 9/2018 UASG 70011

  
JULIO CESAR MIRANDA, como representante devidamente constituído de 25.165.749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI doravante denominado NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE
BENEFICIOS EIRELI, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 9/2018 UASG 70011, declara, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

  
(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 9/2018 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Eletrônico 9/2018 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

  
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 9/2018 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 9/2018 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

  
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 9/2018 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

  
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 9/2018 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 9/2018 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

  
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 9/2018 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

  
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

  
Barueri, em 09 de Abril de 2018. 
 
JULIO CESAR MIRANDA

 

 

Fechar
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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 2018.
À Direção-Geral.
Assunto: Cumprimento. Recomendação. Juntada.

Declaração.
 
Senhor Diretor,
 
Cumprida a recomendação da Assessoria de Contas

e Apoio à Gestão, relativamente à juntada da Declaração de
Elaboração Independente de Proposta concernente à empresa
vencedora da licitação (evento SEI 0370644), peço vênia para
evoluir os presentes autos a Vossa Senhoria para
prosseguimento, uma vez consignada a legalidade do
procedimento realizado.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/04/2018, às 19:08, 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
0370654 e o código CRC 71B06CAE.

0010233-59.2017.6.02.8000 0370654v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 17 de abril de 2018.
Senhor Presidente,
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, nos
termos do Parecer nº 500 (0369615), da Assessoria de Contas e
Apoio à Gestão, uma vez apresentada a Declaração de
Elaboração Independente de Proposta, conforme recomendado pela
ACAGE, torno o presente procedimento concluso a Vossa Excelência,
para os fins do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002, e no Decreto nº 5.450/2005.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 17/04/2018, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0372315 e o código CRC 169FE193.

0010233-59.2017.6.02.8000 0372315v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0010233-59.2017.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Admnistração

ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico nº 09/2018. Autoirzação. Contratação. Empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE
BENEFÍCIOS EIRELI EPP.

 

Decisão nº 1403 / 2018 - TRE-AL/PRE/GABPRE

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe, tendo
em vista manifestação da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão -
ACAGE, por meio do Parecer n.º 500 (0369615), atestando a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº
09/2018, em conformidade com a Ata de Realização de Pregão
Eletrônico (0368625), cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de gestão e abastecimento,
com fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, para
atender à frota de veículos deste Tribunal, que foi adjudicado à
empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS
EIRELI EPP, CNPJ nº 25.165.749/0001-10, vencedora do certame,
com a menor taxa de administração -2,01% (negativa em dois vírgula
um por cento) perfazendo a contratação o valor de R$ 198.235,56
(cento e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e
cinquenta e seis centavos).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto n.º 5.450/2005 (Regulamentação
do Pregão na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação da
empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente
da presente Decisão.

 
Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES

Presidente
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 18/04/2018, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0372422 e o código CRC 01173E23.
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18/04/2018 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=718984&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
 Tribunal Superior Eleitoral

 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
  

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00009/2018

  
Às 17:39 horas do dia 18 de abril de 2018, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,
Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0010233-59.2017, Pregão nº
00009/2018. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos
Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de gestão de abastecimento,
com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, pelo critério da menor taxa de administração, com a utilização
de cartões eletrônicos ou tecnologia similar, para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, aos
veículos locados e/ou requisitados e aos grupos geradores instalados nos prédios deste Tribunal, próprios, locados ou cedidos,
para atender as necessidades ordinárias para o período de 12 (doze) meses, e parte das necessidades do pleito eleitoral (2018).
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: lote completo
Valor estimado: R$ 198.235,5600 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 194.251,0200 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 09/04/2018
16:45:41 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.165.749/0001-10, Melhor

lance: R$ 194.251,0200

Homologado 18/04/2018
17:39:28

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
 

Fim do documento
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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 2018.
À SLC, para publicar o resultado do certame e, tão

logo certificada a publicação, encaminhar o termo contratual
para assinatura do contratado em paralelo à remessa à
COFIN, para emissão da competente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/04/2018, às 17:38, 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
0373066 e o código CRC 5370CA14.

0010233-59.2017.6.02.8000 0373066v1
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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: 18/04/2018 17:46:38

   Origem: Setor de Licitações e Contratos

   Operador: Andréa de Albuquerque César

   Ofício: 4757858

   Data prevista de publicação: 19/04/2018

   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3

   Forma de pagamento: Empenho

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

Seqüencial Arquivo(s) MD5
Tamanho

(cm)

10690854
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 09-2018 -

NEO CONSULTORIA LTDA..rtf

ce5611d920a1b4ed

2ffd1c5c2ef3ca0e
4,00

 Total da matéria 4,00

TOTAL DO OFICIO 4,00

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=4757858

1 de 1 18/04/2018 17:46
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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 abril de 2018.
À GPRES.
A pedido.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 19/04/2018, às 14:43, 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
0373522 e o código CRC C4E6F2CE.

0010233-59.2017.6.02.8000 0373522v1
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PROCESSO : 0010233-59.2017.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração

ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico nº 09/2018. Autoirzação. Contratação. Empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE
BENEFÍCIOS EIRELI E

 

Decisão nº 1437 / 2018 - TRE-AL/PRE/GABPRE

Chamo o feito à ordem para fazer um adendo à Decisão
n.º 1403 (0372422) no sentido de retificar o valor da contratação da
empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS
EIRELI EPP, CNPJ n.º 25.165.749/0001-10, vencedora do certame,
no montante de R$194.251,02 (cento e noventa e quatro mil,
duzentos e cinquenta e um reais e dois centavos), conforme
Termo de Adjudicação inserto nos autos (0368634).

Retornem os autos à SAD para continuidade do feito.
 

Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Presidente 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 19/04/2018, 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
0373531 e o código CRC 2124D965.

0010233-59.2017.6.02.8000 0373531v3
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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 abril de 2018.
À SGO,
Para emissão de Nota de Empenho. Informo que o

contrato receberá o número 08/2018.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 19/04/2018, 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
0373580 e o código CRC F7B50B45.

0010233-59.2017.6.02.8000 0373580v1
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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 abril de 2018.
À SLC,
 
Senhora Chefe,
 
Pedimos informar número para o futuro contrato de

fornecimento de combustíveis (para inclusão na Nota de
Empenho), conforme previsão no anexo da minuta do edital,
doc. 0362405. Após, solicitamos retornar o SEI o mais breve
para emissão do aludido documento.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 19/04/2018, 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
0373679 e o código CRC 63EC5156.

0010233-59.2017.6.02.8000 0373679v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/04/2018, às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/04/2018, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0373769         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 516



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 24/04/2018, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0373769 e o código CRC 825A46B7.

0010233-59.2017.6.02.8000 0373769v2
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/04/2018, às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/04/2018, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 24/04/2018, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0374118 e o código CRC 84D80B19.

0010233-59.2017.6.02.8000 0374118v2
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 
 
Inscrição: 25165749/0001-10

Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP

Endereço: AL RIO NEGRO 503 SALA 1803 / ALPHAVILLE CENTRO I / BARUERI / SP / 6454-000

 
 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de

1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
 
 
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições

e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
 
 
Validade: 10/04/2018 a 09/05/2018
 
Certificação Número: 2018041012333334597280
 
 
Informação obtida em 19/04/2018, às 18:15:31.
 
 
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade

no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

1 de 1 19/04/2018 18:15
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de abril de 2018.
À COFIN,
 
Senhor Coordenador,
 
Apresento abaixo a memória de cálculo nas notas

de empenho doc. 0373769 e 0374118:
 

VALOR TOTAL 12
MESES 194.251,02
(-)2018 PLEITOS 27.524,50
(=)saldo 166.726,52
DIV 12 – MENSAL 13.893,88
(=)2018 ORD X 8
MESES 111.151,01
MAIO A
DEZEMBRO  

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 20/04/2018, às 11:32, 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
0374204 e o código CRC 6070E330.

0010233-59.2017.6.02.8000 0374204v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2018NE000350 e 2018NE000351.

Observação:

O PE n. 445 anulou totalmente o PE n. 33/2018, além de ter sido
utilizada verba do crédito disponível (R$ 7.596,58).

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Técnico Judiciário, em 20/04/2018, às 11:40, 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
0374219 e o código CRC 5DBC9134.
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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 abril de 2018.
À SAD,
Para assinatura dos empenhos 2018NE000350

(0373769) e 2018NE000351 (0374118).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/04/2018, às 11:48, 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
0374231 e o código CRC C9A1E22A.

0010233-59.2017.6.02.8000 0374231v1
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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 2018.
Retornem os autos à SLC, para oportuna anexação

do termo contratual, tomando a cautela de encaminhar junto
às notas de empenho emitidas a memória de cálculo de que
trata o Despacho SGO 0374204. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/04/2018, às 09:33, 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
0375815 e o código CRC 8FC1B542.

0010233-59.2017.6.02.8000 0375815v1
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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: 30/04/2018 17:29:25
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Denise Maria de Araújo
Ofício: 4772417
Data prevista de publicação: 02/05/2018
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

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

Seqüencial Arquivo(s) MD5
Tamanho

(cm)
Valor

10719001
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 11-2018
-JCBD.rtf

6e9aeb0d54d414a3
21df21330789ea5e

4,00

Total da matéria 4,00
R$

132,16

10719002
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 10-2018
-VINÍCIUS CANSANÇÃO & CIA LTDA..rtf

cc4df4c6317d333f
550c2681aa4f269f

4,00

Total da matéria 4,00
R$

132,16

10719003
Extrato do Contrato nº 08-2018 - (NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP) -
0010233-59.2017.6.02.8000.rtf

f2981ba1ecc806df
d67b8f6f41fea4d9

4,00

Total da matéria 4,00
R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 12,00
R$

396,48

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=4772417

1 de 1 30/04/2018 18:07
Comprovante Publicação (0377911)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 526
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\3],UT\Z!S7�,
��*��\_�:q:���}��
��q��\_��)�:����}��
����
\_��)*�����}��
������\_��)������}��
������\_��)�:����}��
�����
\_ �)������)� i,]y�-,Z7 �e)�*)����� � �q)�*)���;)
[̂ �!Z'3�TS� 3̀]Z̀ 7� ̀��#���):��+������!"	
�$�#�$

:)*:�+���:��e)�;�+��������$�1$����	���#
����̀��#���)qqq+�;;�)
!ZTZ�!3�ZUU,�ZT̂ \Z7��e)�*)����)�ZUU,�Z'7�3�	�U��	$��
S&�/�	���!�	
�	�]	�&��4&��v	%W��]	#"����	���[�1��#��2	��&��
'�".�����\4	$#
�#
�̀%�&��4&��[�	#"��	�2#��"�b	��)

=sA<BADEC=E<=Gm>A<DEC=EJ<=tD>

3U(h-,37(	�"$$��#���+������U3,#������qq+�e���)��)(	%W�
3&
	6#�"��#��;+���e)�Z
��#���q+����)�S2u3TS7�3/#
��&�����$�5W�
��"���	�$��4�&
	�#�$��$��b$�4�	����U�4	��	�T	�1�#�&�'�&�
�	�cv	%W�
]	#"����	d��4�	�����w�Z���
�	�������w�-u'��4�	����3$"�&����/�&���
'�	�#.��cv	%W�$�(�	
�"�4�#
$d)[S\�3-3!S\�23�3[,-,x\,S7
Z\~�[S\'ZU�-S'h\-,S�!3 'vi3,U� T̀!Z)�-�(u7
��)�e*)���+�����e:)�(	�%	�����T	�1�&.�7���)�q�)�:qq)*��:)�����
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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018

Processo Administrativo nº 0008328-19.2017.6.02.8000.
O Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,

Presidente do TRE/AL, homologou, em 30/04/2018, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 11/2018, adjudicando o seu objeto à empresa
JCBD CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº 29.066.378/0001-70,
vencedora quanto ao item 3, pelo valor unitário de R$ 500,00 e valor
total de R$ 10.000,00, autorizando a contratação da referida empresa
com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02, e no Decreto nº
5.450/05.

Maceió/AL, 30 de abril de 2018.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018

Processo Administrativo nº 0006297-26.2017.6.02.8000.
O Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,

Presidente do TRE/AL, homologou, em 27/04/2018, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 10/2018, adjudicando o seu objeto à empresa
VINÍCIUS CANSANÇÃO & CIA LTDA, CNPJ Nº 12.302.204/0001-
66, vencedora do certame para fornecimento dos itens 1 e 2,
perfazendo o valor total de R$ 27.155,58, autorizando a contratação
da referida empresa com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02,
e no Decreto nº 5.450/05.

Maceió/AL, 30 de abril de 2018.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE COMPRAS

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 02-A/2018; Proc. SEI nº 0007162-
49.2017.6.02.8000; PE nº 54/2017; Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993,
10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013; Gerenciador da
Ata: TRE/AL. Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 09/04/2018; Objeto: Registro de preços de material de
informática - computador de mesa desktop; Relação contendo:
fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário,
valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 54/2017, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Compras - Atas de Registro de
Preços). DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 04.602.789/0001-01;
Item 01; DATEN; unidade; 127; R$ 4.167,00; R$ 529.209,00.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

D I R E TO R I A - G E R A L

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 7/2018

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 0003159-24.2017. , publicada no D.O.U de 12/04/2018 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a aquisição
futura de Sistemas de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica
ON-GRID, compreendendo a elaboração do projeto, a aprovação
deste junto à concessionária de energia, o fornecimento de todos os
equipamentos e materiais, a instalação, a efetivação do acesso junto à
concessionária de energia, o treinamento, manutenção e suporte
técnico, de acordo com os termos do Edital. Novo Edital: 02/05/2018
das 08h00 às 17h30. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502
Central - MACAPA - APEntrega das Propostas: a partir de
02/05/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 17/05/2018, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIDEC - 30/04/2018) 070029-00001-2018NE000007

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 006/2018, firmado entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa ALS
DESINSETIZADORA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP.
OBJETO: Serviços de desratização, descupinização e desinsetização.
VALOR: R$ 24.793,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e
Pregão n.º 045/2017. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
3.33.90.39.78 Ação 02.122.0570.20GP.0029. PAD: 2.211/2017.
VIGÊNCIA: 06 meses, a contar de 26/04/2018. ASSINATURA:
26/04/2018. SIGNATÁRIOS: Fabíola Mazzei Pereira Vitório da
Silva pelo TRE-BA e o Sr. Alex Souza dos Santos, pela
Contratada.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2018NE001272, emitida em 20/04/2018.
FAVORECIDO: TERRITÓRIO DO LIVRO COMÉRCIO DE
LIVROS LTDA. OBJETO: Aquisição de material bibliográfico.
VALOR: R$ 13.219,66. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico
n.º 49/2017, ARP n.º 134/2017, Leis n.º 8.666/93 e 10.520/2002.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.90.30.46; Ação
02.122.0570.20GP.0029. PROCESSO: 11586/2017.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

D I R E TO R I A - G E R A L

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade. Objeto: Contratação de serviço de remessa de
numerário e emissão de ordem de pagamento aos mesários, membros
de mesas de justificativa, delegados de prédio e auxiliares nas
Eleições Suplementares determinadas por este Tribunal, a serem
realizadas nos municípios de Tianguá, Umari, Santana do Cariri e
Frecheirinha, por meio de vale postal eletrônico. Contratada:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CNPJ:
34028316/0010-02. Valor: R$ 47.576,00 Fundamento: art. 25, caput,
da Lei n.º 8.666/93 e Processo PAD n.º 6126/2018. Ratificado por:
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 25/4/2018.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2017

Processo n.º 15.141/2018. Objeto: contratação de serviço móvel de
acesso à internet nas modalidades 4G e 3G com franquia de 5GB e
20GB. O objeto foi adjudicado à empresa: TELEFÔNICA BRASIL
S.A, CNPJ: 02.558.157/0001-62, valor: R$ 83.342,40. Homologado
por: Hugo Pereira Filho, Diretor - Geral do TRE/CE. Data:
23/4/2018.

HUGO PEREIRA FILHO
D i r e t o r- G e r a l

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO MARANHÃO

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018

Processo Administrativo Digital No 1531/2018-TRE. Objeto:
Registro de preços para serviços de locação, confecção, colagem e
manutenção de cartazes em outdoors. Adjudicatária: FREE STYLE
COMÉRCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ 03.698.120/0001-00
(itens 01 e 02). Data da homologação: 27/04/2018.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018

Processo Administrativo Digital No 1533/2018-TRE. Objeto:
Registro de preços para serviços de confecção de banners, lonas
foscas, placas de pvc, adesivação e painéis para serem utilizados nas
campanhas institucionais, todos em impressão digital. Adjudicatárias:
ROBSON DE M. RODRIGUES - COMÉRCIO - CNPJ
10.890.236/0001-02 (item 01), FREE STYLE COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA. CNPJ - 03.698.120/0001-00 (item 02) e
COLORTECH COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - CNPJ
06.087.085/0001-73 (itens 03, 04 e 05). Data da homologação:
27/04/2018.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2018

Processo Administrativo Digital No 1627/2018-TRE. Objeto:
Registro de preços para serviços de limpeza, asseio e conservação das
instalações físicas e mobiliárias dos prédios da Justiça Eleitoral do
Maranhão. Adjudicatária: SELETIV SELEÇÃO E
AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA EIRELI - CNPJ
13.224.659/0001-73 (lotes 01 e 02), itens 1 a 39. Data da
homologação: 27/04/2018.

FLÁVIO VINÍCIUS ARAUJO COSTA
D i r e t o r- G e r a l

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. SEI n.º 0005326-33.2015.6.12.8000 - 10º Termo de Alteração
Contratual n.º 25/2018. OBJETO: Prorrogação da vigência do
contrato de locação do imóvel que abriga o Cartório Eleitoral da 23ª
Zona Eleitoral de Água Clara/MS, por mais um período de 12 meses,
reajustando o valor da locação, conforme art. 57, inc. II, e § 8º do art.
65 ambos da Lei nº 8.666/93. CONTRATADOS: Sebastião Pereira
Belchior, CI RG nº 041.951 SSP/MS e CPF n. 066.040.481-87 e
Maria Aparecida Evangelista Belchior, CI RG nº 628.211 SSP/MS e
CPF n. 475.883.491-15. VIGÊNCIA: 1º/05/2018 a 30/04/2019. Valor
anual: R$ 13.044,00. Assinatura: 27/04/2018. Letânia Ferraz de Brito
Coutinho, Diretora-Geral do TRE/MS e Sebastião Pereira Belchior e
Maria Aparecida Evangelista Belchior, locadores do Imóvel.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. SEI n.º 0001432-15.2016.6.12.8000 - 2º Termo de Alteração
Contratual n.º 13/2018 - OBJETO: Retificação da Cláusula Quarta do
Termo Contratual nº 171/2014 e reajuste dos valores contratados.
Fundamento Legal: art. 54, § 1º da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 53 da
Lei nº 9.743/1999 e arts. 40, inciso XI e 55, inciso III, ambos da Lei
nº 8.666/1990. Contratada: ACECO TI S.A. CNPJ: 43.209.436/0001-
06. Assinatura: 27/04/2018. Assinam: Letânia Ferraz de Brito
Coutinho - Diretora-Geral do TRE/MS, Pascal Cyril Toque e Tiago
Camargo Thomé Maya Monteiro - representantes legais da empresa
ACECO TI S.A.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE MINAS GERAIS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo nº 1511278/2015; 2º TA ao Contrato nº. 02/16; Contratada:
Direcional Gestão de Serviços EIRELI - EPP; Vigência: 11/05/2018 a
10/01/2020; Objeto: Prorrogação e alteração; Valor: R$96.838,40;
Classificação: 3390.37.01; PT: 02.122.0570.20GP.0031; NE:
2018NE001271; Fundamento Legal: Art.57, II, Lei 8666/93 e
Cláusula 8ª do Contrato e Art.65,II, c da Lei 8666/93; Signatários:
Des. José Edgard Penna Amorim Pereira pelo TRE-MG e José
Afonso Carlos Cândido - Procurador, pela Contratada; Assinatura:
19/04/2018.

Processo nº 1601553/2016; 1º TA ao Contrato 38/2016; Contratada:
3A Serviços Especiais Ltda. - ME; Vigência: 13/05/2018 a
12/05/2020; Objeto: Prorrogação e alteração do Contrato; Valor:
R$98.578,32; Classificação: 3390.37.02; PT: 02.122.0570.20GP.0031;
NE: Será emitida; Fundamento Legal: Art.57, II da Lei 8666/93 e
Cláusula 10 do Contrato e Art.65,II, c da Lei 8666/93; Signatários:
Des. José Edgard Penna Amorim Pereira pelo TRE-MG e Daniel
Monteiro Sales - Sócio-Administrador, pela Contratada; Assinatura:
26/04/2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 15/2018 - UASG 070014

Nº Processo: 1803051/2018 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação
dos serviços de filmagem, monitoramento e produção de material
gravado. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 02/05/2018 de 08h00
às 17h00. Endereço: Av. Prudente de Moraes, Nr. 100 - 6.andar,
Bairro Cidade Jardim Cidade Jardim - BELO HORIZONTE - MG ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 0 7 0 0 1 4 - 0 5 - 1 5 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 02/05/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/05/2018 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ALEXANDRE MIRANDA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

(SIDEC - 30/04/2018) 070014-00001-2018NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. Prot. n.º 0003017-77.2018.6.14.8000. Contrato n.º18/2018.
Contratante: União, por intermédio do TRE-PA. Contratada:
ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARÁ 2000, CNPJ/MF sob o nº.
03.584.058/0001-18. Objeto: Serviço de locação de espaços
climatizados com capacidade de plateia para 1.000 lugares, com
infraestrutura física agregada de rede elétrica e rede de dados e
serviços de limpeza e conservação de espaços, visando à realização
dos eventos Seminário de Direito Eleitoral e Diplomação dos Eleitos
nas Eleições 2018, relacionados às Eleições de 2018.
Fundamento legal: termo de inexigibilidade de licitação que
fundamentou a contratação (art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93).Valor
global: R$ 62.204,00. Vigência: a partir de sua assinatura até
31/12/2018. Data da Assinatura: 30/04/2018. Signatários: Rodrigo
Valdez, Diretor-Geral Substituto do TRE/PA, pela Contratante,
Fabriano Machado Fretes, pela Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 46/2018 - UASG 070004

Nº Processo: 0000080-94.2018.6 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de pessoa jurídica, para segurar a frota de veículos
oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, com cobertura contra
danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão,
incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 horas por dia,
07 (sete) dias por semana, pelo prazo de 12 (doze) meses. Total de
Itens Licitados: 00012. Edital: 02/05/2018 de 08h00 às 15h00.
Endereço: Rua Joao Diogo, 288 Campina - BELEM - PA ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 0 7 0 0 0 4 - 0 5 - 4 6 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 02/05/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/05/2018 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JOSE FLAVIO LIMA DA ROCHA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/04/2018) 070004-05606-2018NE000011
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 90/2018 - UASG 050001

Nº Processo: 34597/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de
sacos descartáveis para lixo. Total de Itens Licitados: 00003. Edital:
08/05/2018 de 09h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h59. Endereço: Safs
Quadra 06 Lote 01-trecho 03-administracao 01 Andar Asa Sul -
BRASILIA - DF ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 0 5 0 0 0 1 - 0 5 - 9 0 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 08/05/2018 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 21/05/2018 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
também disponível em www.stj.jus.br.

JANAINA LIMA ARRUDA
Pregoeira

(SIDEC - 07/05/2018) 050001-00001-2018NE000148
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 8/2018

Sagrou-se vencedora do certame cujo objeto é a contratação
de serviço de manutenção preventivae corretiva de veículos a empresa
Auto Vip locadora Center Car Eireli-ME, Grupos 1 a 6.

ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 07/05/2018) 090026-00001-2018NE000087
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo STJ 953/2016. 3º Termo Aditivo ao Contrato STJ n. 44/16.
CONTRATADA: OI S/A.CNPJ: 76.535.764/0001-43. OBJETO:
Prorrogação do prazo de vigência com manutenção provisória de
preços. FUNDAMENTO: Art. 57, inciso II, da Lei n. 8.666/1993.
VIGÊNCIA: 29/08/2018 a 28/08/2019. ASSINATURA: 04/05/2018.
VALOR DO CONTRATO: 164.777,00. CRÉDITO
ORÇAMENTÁRIO P.T.: 02.061.0568.4236.5564. NE:
2018NE000653, no VALOR: R$ 55.841,09. E.D.3.3.90.39,
Estimativo, em 19/03/2018 SIGNATÁRIOS: Walter Disney Noleto
Costa - SAD/STJ, Carlos Alberto da Costa Barbosa e Davi de
Oliveira Bertucci - Contratada.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 5/2018

O Tribunal Superior do Trabalho torna público que o Exmo.
Senhor Ministro Presidente, em despacho de 04/05/2018, homologou
o resultado do Pregão em epígrafe, o qual não houve adjudicação
tendo em vista que os itens foram cancelados na fase de aceitação.

DIRLEY SERGIO DE MELO
Secretário de Administração

(SIDEC - 07/05/2018) 080001-00001-2018NE000187

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 26/2018

O Tribunal Superior do Trabalho comunica o resultado do
PE-026/2018, cujo objeto, registro de preços para aquisição de mídias
criptográficas para certificado digital, foi adjudicado à empresa
TAGA TECNOLOGIA LTDA pelo valor total de R$ 56.700,00.

DIRLEY SERGIO DE MELO
Secretário de Administração

(SIDEC - 07/05/2018) 080001-00001-2018NE000187

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 31/2018

O Tribunal Superior do Trabalho comunica o resultado do
PE-031/2018, cujo objeto, serviços de impressão e acabamento de
livros, foi adjudicado à empresa CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI pelo valor total de R$ 19.840,00.

DIRLEY SERGIO DE MELO
Secretário de Administração

(SIDEC - 07/05/2018) 080001-00001-2018NE000187

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 32/2018

O Tribunal Superior do Trabalho comunica o resultado do
PE-032/2018, cujo objeto, prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios
originais, em veículos pertencentes à frota oficial do TST, foi

adjudicado à empresa AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR
EIRELI pelos seguintes percentuais de desconto: itens 1 e 2 - 15%;
itens 3, 4 e 7 - 20%; itens 5, 6 e 8 - 25%, considerando o valor anual
estimado para o contrato de R$ 165.892,43.

DIRLEY SERGIO DE MELO
Secretário de Administração

(SIDEC - 07/05/2018) 080001-00001-2018NE000187

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 37/2018

O Tribunal Superior do Trabalho comunica o resultado do
PE-037/2018, cujo objeto, registro de preços para aquisição de
material para gráfica, foi adjudicado pelo valor total de R$ 29.571,21,
distribuídos da seguinte forma: grupo 1 e itens 16, 17 e 18 à empresa
VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE
PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME pelo valor total de
R$ 5.772,73; itens 7, 8, 9, 10, 12 e 13 à empresa SRR
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA pelo valor total de R$
16.989,20; itens 11, 14 e 19 à empresa A.I. PRESTACAO DE
SERVICOS E REFORMAS EM GERAL pelo valor total de R$
5.489,50; e item 20 à empresa SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO
DE MAQUINAS LTDA pelo valor total de R$ 1.319,78; o item 15
foi cancelado na fase de aceitação.

DIRLEY SERGIO DE MELO
Secretário de Administração

(SIDEC - 07/05/2018) 080001-00001-2018NE000187

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S E C R E TA R I A

D I R E TO R - G E R A L
SECRETARIA EXECUTIVA DO PLANO DE SAÚDE

DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

ESPÉCIE: Termo de Credenciamento nº 16/2018, celebrado entre o
Superior Tribunal Militar, com a interveniência do Plano de Saúde da
Justiça Militar da União - PLAS/JMU, e Clínica Odontológica L.E.
Ltda S/C, objetivando a prestação de serviços de assistência
odontológica. Programa de Trabalho: 02.301.0566.2004.0001.
Elementos de Despesas: 3.3.90.36 e 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 60 meses
a contar da data de sua assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25,
"caput" da Lei n.º 8.666/1993, Ato Normativo nº 67, de 24.01.2014,
Aviso de Credenciamento nº 03/2014. DATA DE ASSINATURA:
04/05/2018. ASSINAM: Eder Soares de Oliveira, Diretor-Geral, pelo
Credenciante, Luísa Elita Medeiros Casado Lima, Representante
Legal, pelo Credenciado.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

ESPÉCIE: Termo de Credenciamento nº 14/2018, celebrado entre o
Superior Tribunal Militar, com a interveniência do Plano de Saúde da
Justiça Militar da União - PLAS/JMU, e Clínica Odontológica
Reginaldo Castejon LTDA, objetivando a prestação de serviços de
assistência odontológica. Programa de Trabalho:
02.301.0566.2004.0001. Elementos de Despesas: 3.3.90.36 e
3.3.90.39. VIGÊNCIA: 60 meses a contar da data de sua assinatura.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, "caput" da Lei n.º 8.666/1993,
Ato Normativo nº 67, de 24.01.2014, Aviso de Credenciamento nº
03/2014. DATA DE ASSINATURA: 04/05/2018. ASSINAM: Eder
Soares de Oliveira, Diretor-Geral, pelo Credenciante, Reginaldo dos
santos castejon, Representante Legal, pelo Credenciado.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

ESPÉCIE: Termo de Credenciamento nº 13/2018, celebrado entre o
Superior Tribunal Militar, com a interveniência do Plano de Saúde da
Justiça Militar da União - PLAS/JMU, e Chronos Odontologia Ltda -
EPP, objetivando a prestação de serviços de assistência odontológica.

Programa de Trabalho: 02.301.0566.2004.0001. Elementos de
Despesas: 3.3.90.36 e 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 60 meses a contar da
data de sua assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, "caput" da
Lei n.º 8.666/1993, Ato Normativo nº 67, de 24.01.2014, Aviso de
Credenciamento nº 03/2014. DATA DE ASSINATURA: 07/05/2018.
ASSINAM: Eder Soares de Oliveira, Diretor-Geral, pelo
Credenciante, Luis Alberto Mendes, Representante Legal, pelo
Credenciado.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº
52/2014, celebrado entre o Superior Tribunal Militar, com a
interveniência do Plano de Saúde da Justiça Militar da União-
PLAS/JMU, e INEUROS- Instituto de Neurologia, Medicina do Sono
e Especialidades Médicas Ltda. OBJETO: Alteração da Cláusula
Segunda - DOS SERVIÇOS, para incluir as especialidades
Cardiologia, Endocrinologia e Metabologia, Nutrição,
Otorrinolaringologia e Psiquiatria. DATA DE ASSINATURA:
07/05/2018. ASSINAM: Eder Soares de Oliveira, Diretor-Geral, pelo
Credenciante, e Jose Claudio de Moraes Xavier, Representante Legal,
pela Credenciada.

1ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR
DIRETORIA DO FORO

NÚCLEO DE APOIO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato Nº 02/2014-NUAP Espécie: Extrato do Quinto Termo
Aditivo ao Contrato n° 02/2014-NUAP, celebrado entre a Diretoria do
Foro da 1ª CJM e sociedade limitada ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ABRADECONT Objeto:
prestação de serviço no Edifício-Sede das Auditorias da 1ª CJM. Data
da Assinatura: 15/04/2018. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei
8.666/93 Assinam: MARILENA DA SILVA BITTENCOURT, Juíza-
Auditora e Diretora do Foro, pela contratante, FRANCELINO
MARTINS CARVALHO. MARILENA DA SILVA BITTENCOURT
Diretora do Foro da 1ª CJM.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE PENALIDADE

O TRF 1ª Região resolve aplicar à FABRÍCIO DE
ALMEIDA BAESSO, CNPJ n. 27.532.873/0001-00, a penalidade de
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, com base no art. 87, III, da Lei nº
8.666/1993, pelo período de 2 anos, a contar desta publicação. A
penalidade é resultado da apuração de irregularidades ocorridas na
execução da obrigação decorrente da Nota de Empenho n.
2017NE800718, mediante Processo Administrativo nº 0025658-
24.2017.4.01.800.

MARIA CRISTINA TURNES
Diretora da Secretaria de Administração

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 46/2018

Processo nº TRF2-EOF-2017/00401. O Senhor Pregoeiro decidiu
ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa SILVIO
APARECIDO DE MEDEIROS ELETRÔNICOS - EPP, itens 1, 3 e 4.
OBS.: O item 2 foi cancelado. Objeto: Aquisição de rolos de cabo e
conectores para microfones das salas de sessão de julgamento do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

FRANCISCO LUÍS DUARTE

(SIDEC - 07/05/2018)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE ALAGOAS
RETIFICAÇÃO

No Aviso de Homologação publicado no DOU de
19/04/2018, Seção 3, pág. 128, onde se lê: "o valor de R$ 198.235,56,
leia-se: o valor de R$ 194.251,02."

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato publicado no DOU de 02/05/2018,
Seção 3, pág. 93, onde se lê: "o valor de R$ 198.235,56, leia-se:
o valor de R$ 194.251,02."

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE COMPRAS
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 02-B/2018; Proc. SEI nº 0007162-
49.2017.6.02.8000; PE nº 54/2017; Fund. Legal: Leis nºs
8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL. Vigência: 12 meses, contados da
publicação do extrato. Assinatura: 09/04/2018; Objeto: Registro de
preços de material de informática - computador de mesa desktop;
Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar
no PE nº 54/2017, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência -
Compras - Atas de Registro de Preços). AJ CONTABILIDADE E
CONSULTORIA EIRELI-ME, CNPJ Nº 85.485.290/0001-63; Item
02; Positivo; unidade; 13; R$ 5.230,56; R$ 67.997,28.

Publicação DOU - Avisos de Retificação (0380872)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 530



Contrato nº 08/2018 - Fornecimento de combustível (0381195)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 531



Contrato nº 08/2018 - Fornecimento de combustível (0381195)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 532



Contrato nº 08/2018 - Fornecimento de combustível (0381195)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 533



Contrato nº 08/2018 - Fornecimento de combustível (0381195)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 534



Contrato nº 08/2018 - Fornecimento de combustível (0381195)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 535



Contrato nº 08/2018 - Fornecimento de combustível (0381195)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 536



Contrato nº 08/2018 - Fornecimento de combustível (0381195)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 537



Contrato nº 08/2018 - Fornecimento de combustível (0381195)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 538



Contrato nº 08/2018 - Fornecimento de combustível (0381195)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 539



Contrato nº 08/2018 - Fornecimento de combustível (0381195)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 540



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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de maio de 2018.
À SCON, 
Para registro contábil do Contrato nº 08/2018.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 09/05/2018, às 14:55, 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
0381197 e o código CRC 251B397F.

0010233-59.2017.6.02.8000 0381197v1
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

 
  __ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
 
  09/05/18  15:56     NS                               USUARIO : MAURICIO       
  DATA EMISSAO      : 01Mai18   VALORIZACAO : 01Mai18  NUMERO  :
2018NS000952   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 25165749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO
DE BENE
  TITULO DE CREDITO : 2018RC000031            DATA VENCIMENTO  : 19Abr19        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS POR
  GESTÃO DE ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO NR 08/2018, COM VIGÊNCIA
DE 19/04/
  2018 A 19/04/2019 - PROC. SEI NR 0010233-59.2017.6.02.8000.                   
                                                                                
                                                                               
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 25165749000110                 812310401                            
                                                                      198.235,56
                                                                                
                                                                               
                                                                                
  LANCADO POR : 54373956472 -  MAURICIO          UG : 070011   09Mai18   15:45  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                               
---------------------------
  __ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  09/05/18  15:58                                      USUARIO : MAURICIO       
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM
EXECUÇÃO   
  CONTA CORRENTE  : N 25165749000110                                            
  NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI -                        
                               SALDO ANTERIOR A 01MAI                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    01Mai 070011 00001 NS000952 541404          198.235,56C          198.235,56C
                                                                                
                                                                                
                                                                            
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RETORNA        
                                                                              
=================================================================================
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 09/05/2018, às 16:35, 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
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0381300 e o código CRC 774A2BB1.

0010233-59.2017.6.02.8000 0381300v4
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2018NS000952   

Observação:

Ao Gestor,
Após registro do Contrato 08/2018 (0381195).
Att.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 09/05/2018, às 16:39, 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
0381348 e o código CRC BBBC5501.
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Ofício nº 988 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 25 de maio de 2018.

A Sua Senhoria o senhor

Julio Cesar Miranda

Representante do CONTRATO Nº 08/2018.

Alameda Rio Negro, nº 503, 18º andar, sala 1803 - Alphaville

CEP: 06454-000 – Barueri/SP

 

Assunto: Entrega. Via. Contrato nº 08/2018. Processo SEI nº 0010233-
59.2017.6.02.8000.

Por condução deste meio, apresento a inclusa documentação, tratando-se do Contrato
nº 08/2018, de 19/04/2018, celebrado entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(TRE/AL) e a empresa de Vossa Senhoria, para fins de acompanhamento.

Anexas, as Notas de Empenho nºs 2018NE000350 e 2018NE000351.

 

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 25/05/2018, às 12:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0389005 e o código CRC 13AA9992.

0010233-59.2017.6.02.8000 0389005v2
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DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2018.
À SPAD,
Para postagem do Ofício sob evento nº 0389005.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 25/05/2018, às 12:43, 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
0389021 e o código CRC 024A54ED.

0010233-59.2017.6.02.8000 0389021v1
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CERTIDÃO

Certifico que o Ofício 988/2018 - SLC foi expedido em 29
de maio de 2018 (JT580518373BR).

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 29/05/2018, às 16:07, 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
0390208 e o código CRC 8136693D.

0010233-59.2017.6.02.8000 0390208v2
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DESPACHO

Maceió, 29 de maio de 2018.
À SAD,
para providências necessárias à gestão contratual.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 29/05/2018, às 18:52, 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
0390407 e o código CRC 379186E1.

0010233-59.2017.6.02.8000 0390407v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2018.
À COSEG, para indicar gestor(es) da contratação,

devendo os autos, com as indicações, retornar a este
Gabinete, para submissão dos indicados à Direção-Geral.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/05/2018, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0390890 e o código CRC EADE46D2.

0010233-59.2017.6.02.8000 0390890v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2018.
Ciente. 
Indica-se como Gestor do Contrato objeto desses autos o

Assistente I Gustavo Góis, lotado na SAPEV, tendo em vista que esse
servidor já desempenhava essas atribuições na contratação anterior.

Vão os autos ao Secretário de Administração com as
nossas homenagens.

 
Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 05/06/2018, às 20:19, 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
0392951 e o código CRC 4209ADD2.

0010233-59.2017.6.02.8000 0392951v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2018.
À Direção-Geral.
 
Senhor Diretor,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, encaminho o presente a Vossa Senhoria pedindo vênia
para sugerir a indicação, para a gestão em fiscalização do Contrato
n.º 08/2018, firmado com a empresa Neo Consultoria e
Administração de benefícios Eireli-EPP, cujo objeto é o fornecimento
de combustível com a utilização de cartão eletrônico, o servidor
Gustavo Antônio Gois dos Santos, na forma dos atos normativos
observados por este Tribunal.

O agente designado deverão realizar seus atos em
conformidade com o previsto no art. 20, da citada Resolução n.º
15.787/2017.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Secretário de Administração Substituto, em 06/06/2018, às 16:59, 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
0393412 e o código CRC 0B8F9B38.

0010233-59.2017.6.02.8000 0393412v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 18 de junho de 2018.
Senhor Presidente,
Aquiescendo com a sugestão do Senhor Secretário de

Administração Substituto, através do despacho 0396974, submeto o
presente procedimento à superior consideração de Vossa Excelência,
sugerindo, salvo melhor juízo, seja designado o servidor Gustavo
Antônio Gois dos Santos para atuar como gestor e fiscal do Contrato
nº 08/2018, firmado com a Empresa Neo Consultoria e
Administração de Benefícios Eireli-EPP, cujo objeto é o fornecimento
de combustível com a utilização de cartão eletrônico, devendo
funcionar em seus impedimentos legais e regulamentares aqueles
indicados por força de regulamento.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/06/2018, às 16:54, 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
0398234 e o código CRC F08A66AD.

0010233-59.2017.6.02.8000 0398234v1
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PROCESSO : 0010233-59.2017.6.02.8000
INTERESSADO : SAPEV

ASSUNTO : Indicação. Servidor. Gestão. Contrato.
Fornecimento de Combustível.

 

Decisão nº 2344 / 2018 - TRE-AL/PRE/GABPRE

 

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento 0398234.

Designo o servidor GUSTAVO ANTÔNIO GOIS DOS
SANTOS, que atuará como gestor e fiscal, no Contrato n.º 08/2018,
firmado entre este Tribunal e a empresa Neo Consultoria e
Administração de Benefícios Eireli-EPP, inscrita no CNPJ sob o
nº 25.165.749/0001-10, cujo objeto é o fornecimento de combustível
com a utilização de cartão eletrônico, funcionando, em seus
afastamentos legais e regulamentares, os substitutos, nos termos do
art. 20, §2º da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.

À Direção-Geral para elaborar a competente Portaria de
designação.

Após a publicação, sigam os autos à SAD para ciência
ao interessado e adoção dos atos próprios de gestão contratual.

 
Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 19/06/2018, às 20:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Decisão 2344 (0398787)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 553



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0398787 e o código CRC 8F5E8835.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 255/2018 TRE-AL/PRE/DG/GABDG

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, e
considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666/1993, resolve:

Art. 1º Designar o servidor Gustavo Antônio Gois dos Santos
para atuar como Gestor e Fiscal do Contrato nº 08/2018, firmado entre este
Tribunal e a Empresa Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli-
EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 25.165.749/0001-10, cujo objeto é o
fornecimento de combustível com a utilização de cartão eletrônico, devendo
funcionar em seus impedimentos legais e regulamentares aqueles indicados
por força de regulamento.

Art. 2º O servidor acima designado deverá observar, no que
couber, as disposições constantes no Título IV (arts. 16 a 22) da Resolução
TRE/AL nº 15.787/2017.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Maceió, 26 de junho de 2018.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 27/06/2018, às 11:54, 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
0400873 e o código CRC 16C703C7.
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 255/2018 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 118, de 03/07/2018, à fl. 02.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 03/07/2018, 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
0402454 e o código CRC 3F2C4BE3.
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DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2018.
 
À COSEG.

 
 

Senhor Coordenador,
 
Considerando a designação efetivada pela Portaria da

Presidência n.º 255 (0400873), publicada no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral em Alagoas (DEJEAL) de nº 118, de 03/07/2018, à fl.
02, faço a remessa dos presentes autos a Vossa Senhoria para
imediato início dos atos de gestão pelo servidor Gustavo Antônio Gois
dos Santos, em relação ao Contrato nº 08/2018, firmado entre este
Tribunal e a Empresa Neo Consultoria e Administração de Benefícios
Eireli-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 25.165.749/0001-10, cujo
objeto é o fornecimento de combustível com a utilização de cartão
eletrônico.

Ressalto que o gestor designado deverá observar, no que
couber, as disposições constantes no Título IV (arts. 16 a 22) da
Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Secretário de
Administração Substituto, em 04/07/2018, às 17:48, 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
0403242 e o código CRC A209F30C.
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DESPACHO

Maceió, 05 de julho de 2018.
Ciente. 
Vão os autos ao chefe da SAPEV, para tomar

conhecimento e adoção das providências pertinentes, junto ao gestor
do contrato em comento, observando-se  o comando ínsito no evento 
SEI (0403242), do qual trago excerto.

para imediato início dos atos de gestão pelo servidor
Gustavo Antônio Gois dos Santos, em relação ao
Contrato nº 08/2018, firmado entre este Tribunal e a
Empresa Neo Consultoria e Administração de Benefícios
Eireli-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 25.165.749/0001-
10, cujo objeto é o fornecimento de combustível com a
utilização de cartão eletrônico.
Ressalto que o gestor designado deverá observar, no
que couber, as disposições constantes no Título IV (arts.
16 a 22) da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.

Atenciosamente.

 
Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 05/07/2018, às 17:33, 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
0404085 e o código CRC 45BEDAFF.
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DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2018.
Senhor Coordenador,
 
Ciente do Vosso Despacho, indico o servidor

Henrique Cerqueira Freire, para atuar como fiscal do contrato
08/2018, firmado entre este Tribunal e a
empresa Empresa Neo Consultoria e Administração de
Benefícios Eireli-EPP.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 09/07/2018, às 13:39, 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
0404856 e o código CRC 6908C00F.
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2018.
Ciente. Anuente.
As informações foram prestadas através da Sapev.
Vão os autos ao Secretário de Administração com as

nossas homenagens.
 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 13/07/2018, às 11:22, 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
0407267 e o código CRC 2E919D32.
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DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2018.
À Coordenadoria de Serviços Gerais.
Assunto: Instrução. Autos.
 
Senhor Coordenador,
 
Os presentes autos, que trazem a designação da

gestão do Contrato n.º 08/2018, cujo objeto exige pronto
conhecimento dos termos ajustados, bem como início da
execução, voltam a esta Secretaria para designação de fiscal
contratual.

Esta Secretaria não compreende o sentido de vossa
movimentação, especialmente pela lacônica intervenção,
consignando a indicação de servidor distinto de referência
própria (SEI 0392951), preliminarmente ao trâmite que
culminou com a decisão da Presidência deste Tribunal,
registrada no evento SEI 0398787.

Ante o exposto, evoluo o presente para as
providências cabíveis, bem como, sendo o caso de alteração
do trâmite já realizado, que sejam os presentes autos providos
das informações pertinentes, com as justificativas para
eventual alteração na designação promovida, tendo em vista
os princípios administrativos da motivação e eficiência, em
especial.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Secretário de Administração Substituto, em 16/07/2018, às 18:17, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
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DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2018.
     Ciente.
 
Ao chefe da SAPEV, para  conhecimento e manifestação.  

 
Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 17/07/2018, às 19:42, 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
0408789 e o código CRC 96954085.
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DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2018.
Sr. Coordenador,
 
Informamos que a sugestão do nome do servidor

Henrique Cirqueira Freire refere-se para atuar como Fiscal do
referido contrato, uma vez que o colega Gustavo Antonio Góis
dos Santos já fora designado como gestor .

 
Atenciosamente,
 
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da SAPEV

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 09/08/2018, às 18:05, 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
0417910 e o código CRC 040FDDD8.
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DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2018.
Ciente. 
Com a manifestação do chefe da SAPEV, vão os autos ao

eminente Secretário de Administração para deliberação e
conclusão.  

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 10/08/2018, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0418667 e o código CRC 82F7CBBD.
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DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2018.
À Coordenadoria de Serviços Gerais.
Assunto: Indicação. Servidor. Fiscal. Contratação.

Fornecimento de combustível.
 
Senhor Coordenador,
 
Voltam os autos a esta Secretaria com a indicação

de servidor Henrique Cirqueira Freire para atuar como fiscal
da contratação firmada com a empresa Neo Consultoria e
Administração de Benefícios EIRELI-EPP., cujo objeto é o
fornecimento de combustível.

Não obstante a proposição, entende esta Secretaria
que as atribuições descritas no Art. 67, da Lei n.º 8.666/93,
c/c Art. 17, da Resolução n.º 156787/2017, deste Tribunal, já
se encontram devidamente albergadas pela designação
promovida pela Portaria n.º 255/2018 TRE-
AL/PRE/DG/GABDG.

De fato, esta Secretaria não encontra amparo para
conferir, à contratação gizada, apoio técnico distinto, em face
de sua natureza, podendo as atribuições referentes à
execução da avença, por parte deste Órgão contratante, serem
desempenhadas pelo servidor já designado.

Ante o exposto, remeto o presente para
continuidade da execução.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/08/2018, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2018.
Ao Gestor,
Encaminho os autos para ciência do evento

GABSA 0420404.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Coordenador Substituto, em 15/08/2018, às 16:44, 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
0420556 e o código CRC 39E4FCC7.
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DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2018.

Prezado Secretário,

Vimos através do presente expediente solicitar autorização,  a fim de que seja
providenciado um Termo Aditivo ao Contrato  nº  08/2018,  para garantir sua
esxecução até o fim do atual exercício.

Sendo assim, solicitamos  o supracitado aditivo de valor no importe de 10% (dez por
cento) do valor do contrato, totalizando  R$ 19.425,10 (dezenove mil quatrocentos e
vinte e cinco reais e dez centavos).

Atenciosamente,

 

Gustavo Antonio Góis dos Santos

Gestor do Contrato

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Gestor Contratual, em 24/10/2018, às 14:24, 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
0452461 e o código CRC F889B90E.
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DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2018.
À Seção de Administração de Prédios e Veículos.
Assunto: Retorno de autos. Instrução. Aditamento

pretendido.
 
Senhor Chefe,
 
Retorno o presente a Vossa Senhoria para que, por

meio da gestão contratual, instrua a pretensão de aditamento
contratual com os elementos mínimos necessários para seu
prosseguimento, entre eles a motivação do pedido, sem
olvidar do preenchimento da lista de verificação pertinente,
em face do contido na Portaria Presidência n.º 226/2018, de
01 de junho de 2018.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/10/2018, às 15:39, 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
0455346 e o código CRC 71E275FF.
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DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2018.
Sr. Secretário,
 
 
Solicitamos um reforço na Nota de

Empenho 2018NE000351 (fornecimento de combustíveis), na
ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do aumento
de gastos relativos aos meses do período eleitoral, uma vez
que o saldo contratual nesta data é R$ 110.252,37 (cento e
dez mil duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete
centavos).

Informamos ainda que o valor constante na Nota de
Empenho 2018NE000350 (Pleitos) fora utilizada
integralmente.

 
Respeitosamente,
 
Gustavo Góis
Gestor Contratual
  

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Assistente I, em 14/11/2018, 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
0456197 e o código CRC 2145D434.
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DESPACHO

Maceió, 14 de novembro de 2018.

 

À Diretoria-Geral
Assunto: Solicitação. Reforço. Nota de empenho.

Autorização.
 
Senhor Diretor,
 
Submeto à superior consideração de Vossa Senhoria a

proposição consignada no Despacho SAPEV 0456197, em que se
reporta quanto à necessidade de reforço da Nota de Empenho n.º
2018NE000351, no valor de  R$ 20.000,00 (vinte mil reais),  para
custeio de despesas com fornecimento de combustíveis.

Registra o requerente a existência de saldo contratual no
montante de R$ 110.252,37 (cento e dez mil duzentos e cinquenta e
dois reais e trinta e sete centavos).

Ante o exposto, havendo aquiescência dessa Diretoria-
Geral, peço vênia para que seja colhida a necessária autorização da
Presidência deste Tribunal.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/11/2018, às 20:45, 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
0465293 e o código CRC B4F6E975.
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CONCLUSÃO

Maceió, 19 de novembro de 2018.
Senhor Presidente,
Nos exatos termos das informações insertas no

Despacho 0465293, do Sr. Secretário da Administração, submeto a
Vossa Excelência a proposta de que seja emitida autorização para o
reforço da nota de empenho de n.º 2018NE000351, no valor de  R$
20.000,00 (vinte mil reais),  para custeio de despesas com
fornecimento de combustíveis, registrando, ainda, consoante o
Despacho SAPEV 0456197, a existência de saldo contratual no
montante de R$ 110.252,37 (cento e dez mil duzentos e cinquenta e
dois reais e trinta e sete centavos).

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/11/2018, às 14:16, 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
0466031 e o código CRC 581D5DAE.
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PROCESSO : 0010233-59.2017.6.02.8000
INTERESSADO : sad
ASSUNTO : Autorização. Reforço. Nota de Empenho.

 

Decisão nº 4359 / 2018 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com o sugerido pelo Sr. Diretor-Geral no
evento 0466031.

Assim, AUTORIZO o reforço da Nota de Empenho nº
2018NE000351, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para
custeio de despesas com fornecimento de combustíveis, ressaltando
a existência de saldo contratual no montante de R$ 110.252,37
(cento e dez mil duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete
centavos), conforme Despacho SAPEV 0456197.

 
DES. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES

Presidente do TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 21/11/2018, às 15:49, 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
0467179 e o código CRC D94AB491.

0010233-59.2017.6.02.8000 0467179v2
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 22/11/2018, às 12:43,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2018, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO,
Decano, no exercício da Presidência, em 22/11/2018, às 16:48, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0467457         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 575



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0467457 e o código CRC 4D256C1A.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2018NE000984.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Técnico Judiciário, em 21/11/2018, às 17:52, 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
0467465 e o código CRC E0D6FCA8.
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DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2018.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

providências quanto a assinatura do empenho retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 22/11/2018, às 12:43,
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
0467717 e o código CRC A1F54C58.

0010233-59.2017.6.02.8000 0467717v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2018.
Devolvo os presentes autos à Unidade Gestora.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2018, às 18:44, 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
0468166 e o código CRC CD628761.

0010233-59.2017.6.02.8000 0468166v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

REQUERIMENTO

Sr. Secretário,
 
Em virtude de ajustarmos as apropriações dentro do mês

competente, solicitamos de V. Sa. autorização para celebração de
termo aditivo ao contrato nº 08/2018, para alteração da data de
fechamento da fatura/nota fiscal que atualmente se dá no primeiro 
dia útil do mês subsequente.

Sugerimos que a data de fechamento da fatura seja dia
24 (vinte e quatro) de cada mês, recomeçando a contar para o mês
seguinte a partir do dia 25 (vinte e cinco).

Sendo assim, incluímos abaixo a Lista de Verificação:
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

-ALTERAÇÃO DE DATA DE FECHAMENTO DA NOTA FISCAL-

Empresa: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP.

Procedimento
Administrativo: 0010233-
59.2017.6.02.8000

Contrato: 08/2018

Objeto: Fornecimento de Combustíveis para abastecer a forta do TRE/AL

DOCUMENTAÇÃO GERAL

Consta dos autos, a seguinte
documentação geral
necessária a quaisquer alterações Sim Não Evento/Obs.
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contratuais?

1 Documentação referente ao
procedimento licitatório realizado? X  

PA SEI 0010233-59.2017.6.02.8000,
especialmente
eventos 0346873, 0362405  0373064 e
0368625.

2 Contrato original assinado pelas
partes? X  0381195

3 Eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?  X Não há.

4
Extrato da publicação na imprensa
oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?

 X Não há.

5

O prazo de vigência do ajuste
(contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente?
(Orientação Normativa/AGU nº 03,
de 01/04/2009)?

X  Vigente até 19/04/2019.

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  

0441204, SICAF e Certidão Negativa
Municipal;

0441207, extrato do Portal da
Transparência.

7
Previsão de recurso orçamentário
para suportar a despesa, conforme
o caso.

X  Natureza de despesa 339030,
eventos 0373769, 0374118 e 0467457.

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA ADITIVAÇÃO/SUPRESSÃO

Além da documentação geral,
acima, consta dos autos a
documentação abaixo, necessária
à formalização da prorrogação
contratual?

Sim Não Evento/Obs.

1
Manifestação da contratada
concordando com os acréscimos
e/ou supressões que serão
formalizados no termo aditivo?

X  0481873
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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  

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 NÃO HOUVE TERMO ADITIVO.

4

Justificativa que assegure a
pertinência entre os serviços
originariamente contratados e os
serviços que serão acrescidos
e/ou suprimidos, mediante aditivo?

 X NÃO HAVERÁ ALTERAÇÃO NESTE
SENTIDO.

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Gestor Contratual, em 19/12/2018, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0478907 e o código CRC 95A8AF25.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício2018
Objeto FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
 

Número do
Empenho

Credor (CNPJ/CPF e
nome)

Saldo
Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

2018NE000351
25.165.749/0001-10
Neo Consultoria e
Administração Eireli.

R$
10.153,39

R$
10.153,39  R$

10.153,39

      
      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.
Observação:

 

 

Maceió-AL, 19 de dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Gestor Contratual, em 19/12/2018, às 17:15, 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
0482086 e o código CRC 3D85D755.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

4. Seção de Contabilidade - SCON / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
RPNP - 1. Gestor do

Contrato SAPEV
0482086

 
Opinamos pela:

 Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor.

 
Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor, ressalvando o descrito na
observação.

X Não inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em liquidação,
considerando o descrito na observação.

Observação:

Não há qualquer memória de cálculo ou base de valor para a inscrição
requerida, pois realizada meramente pelo saldo do empenho em 27.12.18,
este modificado na presente data (28.12.18) em razão da liquidação efetuada através
da 2018ns003783 (SEI 0004955-43.2018.6.02.8000, evento 0484395).

 

Assim, em caso de não inscrição, remeter à SGO para anulação do saldo do
empenho objeto da inscrição ora em tela.

 

à COFIN para ciência.

 

À SAD, para apreciação e registros necessários à inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação.
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Maceió-AL, 28 de dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 28/12/2018, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0484610 e o código CRC 07BB3A4A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

5. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS
 

 
Autorizo e ratifico, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação conforme indicado.

 
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato.

 
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato, com
exceção do descrito na observação.

X
Não autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo
gestor do contrato.

Observação:

 

À SGO, para necessário ajuste.

Maceió-AL, 28 de dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/12/2018, às 19:15, 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
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0484618 e o código CRC C1231B75.
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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 dezembro de 2018.
À SGO,
Para as providências do evento (0484618).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/12/2018, às 19:31, 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
0484621 e o código CRC 4CCEFA75.

0010233-59.2017.6.02.8000 0484621v1
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 07/01/2019, às 13:39,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/01/2019, às 16:51, 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
0484688 e o código CRC FCD049C7.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 1273
 
 
 
SALDO:
 

  __ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
  31/12/18  11:33                                      USUARIO : ESMERALDO      
                                                       PAGINA  :    1           
                                                                                
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
                                                                                
                                                                                
    NUMERO FAVORECIDO            FONTE      ND           VALOR A LIQUIDAR  REF T
    000351 NEO                 0100000000 339030                     0,00   S   

  F1=AJUDA F2=DET F3=SAI F4=ESP F6-NEREF F8=AVANCA F9=NEREL F12=RETORNA         
                                                                               

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 07/01/2019, às 11:26, 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
0484689 e o código CRC 6DE6879E.
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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 2019.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura do empenho emitido.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 07/01/2019, às 13:39,
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
0484889 e o código CRC 03DB8A76.

0010233-59.2017.6.02.8000 0484889v1
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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 2019.
Retornem os autos à Unidade Gestora - SAPEV.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/01/2019, às 16:52, 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
0485108 e o código CRC 82DCF8E5.

0010233-59.2017.6.02.8000 0485108v1
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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 janeiro de 2019.
Senhor Chefe da Seção de Gestão Orçamentária,
 
De ordem do senhor Chefe da Seção de

Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, encaminho-lhe
os presentes autos com o fito de rogar-lhe a emissão de nota
de empenho suficiente para fazer frente às despesas
estimadas com combustíveis para a frota deste Tribunal até o
próximo dia 16/01/2018, conforme segue:

1. Há saldo contratual disponível para a emissão,
considerando-se que o valor registrado no instrumento é
R$194.251,02 (cento e noventa e quatro mil, duzentos e
cinquenta e um reais e dois centavos), que, em 2018, foram
emitidas as notas de empenho 350, 351 e 948, num total de
R$158.675,51 (cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e
setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) e a nota de
empenho 1273, anulando o montante de R$1.729,53 (um mil,
setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos),
resultando num saldo contratual de R$37.305,04 (trinta e sete
mil, trezentos e cinco reais e quatro centavos);

2. Estima-se a necessidade de até 600 (seiscentos)
litros de gasolina e de até 300 (trezentos) litros de diesel S10
para abastecimento da frota durante o período apontado no
primeiro parágrafo, considerando-se que houve uma restrição
de abastecimentos na proximidade do fim do último exercício,
resultando em estreita reserva de combustível nos tanques
dos veículos da frota;

3. Conforme demonstrativo de preços praticados,
obtido junto à Agência Nacional de Petróleo - ANP (0485534),
os valores necessários para fazer frente às necessidades
estimadas seriam 600 (seiscentos) litros de gasolina a R$5,18
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(cinco reais e dezoito centavos) por litro, R$3.108,00 (três
mil, cento e oito reais) e 300 trezentos litros de diesel S10 a
R$4,12 (quatro reais e doze centavos) por litro, R$1.236,00
(um mil, duzentos e trinta e seis reais), perfazendo
R$4.344,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro
reais) no total.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Assistente
IV, em 08/01/2019, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0485536 e o código CRC A88D3BB7.

0010233-59.2017.6.02.8000 0485536v1
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 09/01/2019, às 18:35,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/01/2019, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 09/01/2019, às 19:01, 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
0486144 e o código CRC 0AEDDA37.

0010233-59.2017.6.02.8000 0486144v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE n. 15/2019.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 09/01/2019, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0486257 e o código CRC 2F2DC834.
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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 janeiro de 2019.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura do empenho emitido.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 09/01/2019, às 18:36,
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
0486340 e o código CRC 0BC14B2D.

0010233-59.2017.6.02.8000 0486340v1
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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 janeiro de 2019.
Retornem os autos à Unidade Gestora.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/01/2019, às 14:18, 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
0487241 e o código CRC 6EF046DD.

0010233-59.2017.6.02.8000 0487241v1

Despacho SAD 0487241         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 606



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

 

DESPACHO

Maceió, 15 de janeiro de 2019.

À

SGO

Assunto: Execução 2019. Emissão de empenho. Neo Consultoria e Administração de
Benefícios Eireli-EPP - Contrato nº 08/2018.

 

Senhor Chefe,

 

 

Com vistas à execução 2019 solicitamos a Vossa Senhoria emissão de Nota de
Empenho para a contratada:

 

EMPRESA: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP

CNPJ: 25.165.749/0001-10

Contrato: 08/2018

Valor: R$ 58.998,02 (cinquenta e oito mil novecentos e noventa e oito reais e dois
centavos), considerando o 

 

 

MÊS VALOR MÉDIA
MAIO/2018 R$ 9.320,16

R$ 14.749,51JUNHO/2018 R$ 16.789,58
JULHO/2018 R$ 14.358,02
AGOSTO/2018 R$ 18.530,26
TOTAL ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO R$ 58.998,02
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Vigência do Contrato (0381195), até 19/04/2019.

 

 

Respeitosamente,

 

Gustavo Antonio Góis dos Santos

Gestor Contratual

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Gestor Contratual, em 15/01/2019, às 15:36, 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
0488142 e o código CRC A29447A5.

0010233-59.2017.6.02.8000 0488142v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 426 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO

Maceió, 21 de janeiro de 2019.
Sei nº 0010233-59.2017.6.02.8000
Informação nº 16/2019
 
À COFIN.
 
Senhor Gestor,
 
1. Consultando o SIAFI foi constatado que o saldo do contrato de combustível é
de R$ 41.289,58 (evento 0490575). Assim, neste momento, esse valor é o
máximo que podemos empenhar.
 
2. Alerto que deve ser levado em conta o valor já empenhado de R$ 4.344,00
(evento 0486144). Se for possível e necessário, deve ser providenciado
aditamento contratual, tendo em vista o prazo de vigência informado de 19 de
abril deste ano (ou seja, emissão de NE de R$ 36.945,58). 
 
3. Solicito que seja alterada a informação de solicitação de emissão de NE
(evento 0488142) de acordo com o aqui exposto.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 21/01/2019, às 18:48, 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
0490571 e o código CRC 0364B19B.

0010233-59.2017.6.02.8000 0490571v8
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  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

  21/01/19  19:30                                      USUARIO : ROGERIO_ROCHA  

                                                       PAGINA  :      1         

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  POSICAO         : JANEIRO         - ABERTO                                    

  CONTA CONTABIL  : 812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO   

                                                                                

    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$ 

    N 00604122000197                                                            

    TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA                                        1.877,55 C

    N 00855265000171                                                            

    VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTD                 871,50 C

    N 09002715000158                                                            

    CENTRO AUTOMOTIVO MONAM EIRELI -                                  1.573,23 C

    N 12302204000166                                                            

    VINICIUS CANSANCAO & CIA LTDA                                    13.766,98 C

    N 17178243000117                                                            

    OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL LTDA                          62.755,46 C

    N 25165749000110                                                            

    NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIREL              41.289,58 C

                                                                    CONTINUA ...

  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA                 

                                                                                

Anexo Saldo contratual NEO Consultoria (0490575)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 610
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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 janeiro de 2019.
Senhor Chefe da Seção de Gestão Orçamentária,
 
De ordem do senhor Chefe da Seção de

Administração de Prédios e Veículos, face ao quanto exposto
na Informação 426, solicita-se a emissão de nota de empenho
no valor de R$36.945,58 (trinta e seis mil, novecentos e
quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

Dessa forma, será proposto aditamento contratual
com vistas a contemplar valor compatível com as estimativas
realizadas pela Gestão.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Assistente
IV, em 22/01/2019, às 15:51, 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
0490933 e o código CRC 3F65137A.

0010233-59.2017.6.02.8000 0490933v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/01/2019, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/01/2019, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0491601         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 612



Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 23/01/2019, às 18:18, 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
0491601 e o código CRC 194789E3.

0010233-59.2017.6.02.8000 0491601v2

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0491601         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 613



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Conformidade da Nota de Empenho nr. 2019NE000123.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES GOMES LEITE
SOUZA, Técnico Judiciário, em 23/01/2019, 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
0491646 e o código CRC 356C6928.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0491646         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 614



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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de janeiro de 2019.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2019NE000123

(0491601).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/01/2019, 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
0491656 e o código CRC E30A690E.

0010233-59.2017.6.02.8000 0491656v1

Despacho COFIN 0491656         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 615



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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de janeiro de 2019.
Retornem os autos à Unidade Gestora.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/01/2019, às 20:32, 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
0491789 e o código CRC 087DDC1F.

0010233-59.2017.6.02.8000 0491789v1

Despacho SAD 0491789         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 616



E-mail - 0492113

Data de Envio: 
  24/01/2019 15:05:02

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS <sapev@tre-al.jus.br>

Para:
    relacionamento.cliente1@neofacilidades.com.br
    sapev@tre-al.jus.br

Assunto: 
  A/C Mariana: Encaminha - Nota de Empenho - 2019

Mensagem: 
  Prezada Mariana,

De ordem do senhor Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, encaminho-lhe a
nota de empenho anexa, com vistas à liberação do saldo correspondente para uso nos abastecimentos
veiculares da frota deste Tribunal.

Atenciosamente,

Henrique Cirqueira Freire
Assistente IV - SAPEV

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0491601.html

E-mail SAPEV 0492113         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 617



  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  01/02/19  13:00                                      USUARIO : ROGERIO_ROCHA  

  DATA EMISSAO    : 01Fev19                            NUMERO  : 2019PE000047   

  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  RESERVA DE CRéDITO PARA COBRIR POSSíVEL PRORROGAçãO OU NOVO CONTRATO DE FORNE 

  CIMENTO DE COMBUSTíVEIS. PERíODO DE 20/ABR A 31/DEZ/19.                       

  SEI N. 0010233-59.2017.6.02.8000                                              

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401081  1 084621  0100000000 339030        AOSA CONSUM               85.492,07

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 63544628449 - ROGERIO_ROCHA        UG : 070011   01Fev19   12:57

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    

                                                                                

Anexo PE n 47-2019 (0495373)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 618



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE n. 47/2019.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 04/02/2019, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495374 e o código CRC 83D02BBD.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0495374         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 619



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

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO

Prezados,
O PE 47/2019 (0495373) teve o PI corrigido pelo PE 68/2019. Este último foi anulado
para emissão de novo PE nos autos do PA 0000328-59.2019.6.02.8000.
*****************************************************************************
 
  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
 22/02/19  09:21                                      USUARIO : HEBERTH        
 DATA EMISSAO    : 13Fev19                            NUMERO  : 2019PE000068   
 DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     
 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
 FAVORECIDO      :                                                             
 TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                               
                                                                               
 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
 RESERVA DE CRéDITO PARA COBRIR POSSíVEL PRORROGAçãO OU NOVO
CONTRATO DE FORNE
 CIMENTO DE COMBUSTíVEIS. PERíODO DE 20/ABR A 31/DEZ/19.                       
 SEI N. 0010233-59.2017.6.02.8000                                              
                                                                               
 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
 401081  1 084621  0100000000 339030        AOSA COMBUS               85.492,07
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 LANCADO POR : 63544628449 - ROGERIO_ROCHA        UG : 070011   13Fev19  
16:16
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA 
                                   
*********************************************************************************
                                                                            
 __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
 22/02/19  09:19                                      USUARIO : HEBERTH        
 DATA EMISSAO    : 22Fev19                            NUMERO  : 2019PE000089   
 DATA LIMITE     :                                                             

SIAFI - Pré-Empenho SGO 0506041         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 620



 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
 FAVORECIDO      :                                                             
 TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                               
                                                                               
 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
 UA:SAPEV. ANULAÇÃO DO PE 68/2019. GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS.ANULAÇÃO
TENDO EM VIS
 TA EMISSÃO DE OUTRA RESERVA COM NOVO VALOR INDICADO PELOS
GESTORES.           
                                                                               
                                                                               
 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
 401083  1 084621  0100000000 339030        AOSA COMBUS               85.492,07
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 LANCADO POR : 00938512439 - HEBERTH              UG : 070011   22Fev19   09:09
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                              

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 22/02/2019, às 10:12, 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
0506041 e o código CRC 772608DF.

0010233-59.2017.6.02.8000 0506041v4

SIAFI - Pré-Empenho SGO 0506041         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 621



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE n. 89/2019.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 22/02/2019, às 10:11, 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
0506057 e o código CRC 6A603761.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0506057         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 622



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

 

DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2019.
À SAPEV.
 
Senhor chefe,
 
Visando antecipar os procedimentos de

encerramento do exercício, solicitamos verificar a existência
de eventuais débitos relativos ao contrato 08/2018, referentes
ao período compreendido entre os dias 1º de janeiro a 19 de
abril de 2019, procedendo a necessária liquidação.

Caso não haja nenhuma obrigação correspondente
ao período citado, requeremos proceder a instrução de
cancelamento do saldo da nota de empenho 2019000123, no
valor de R$ 4.533,06, conforme demonstrativo
anexo(0625202).

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 21/11/2019, às 16:22, 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
0625192 e o código CRC BE380EF2.

0010233-59.2017.6.02.8000 0625192v1

  

Despacho SGO 0625192         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 623



UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

POSICAO         : NOVEMBRO        - ABERTO                                    

CONTA CONTABIL  : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                             

                                                                              

  CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM

 R$                                                 

2019NE000123 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIREL          

4.533,06 

Demonstrativo Razão saldo de empenho. (0625202)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 624



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

 

DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2019.
Prezado Servidor,
Em atenção ao Despacho SGO, evento 0625192,

solicito a anulação do saldo da Nota de Empenho
2019NE000123, no valor de R$ 4.533,06.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 21/11/2019, 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
0625355 e o código CRC 0AABEBD7.

0010233-59.2017.6.02.8000 0625355v1

  

Despacho SAPEV 0625355         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 625



 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 27/11/2019, às 15:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/11/2019, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0626606         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 626



Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 28/11/2019, às 16:21, 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
0626606 e o código CRC D94AB6FA.

0010233-59.2017.6.02.8000 0626606v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE865 (0626606)

Observação:

Anulação saldo NE 123

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 26/11/2019, 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
0626609 e o código CRC 8290ED40.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0626609         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 628



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

 

DESPACHO

Maceió, 27 de novembro de 2019.
À SAD,
 
Para assinatura do empenho 2019NE000865

(0626606).
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 27/11/2019, 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
0627713 e o código CRC BEEAF37F.

0010233-59.2017.6.02.8000 0627713v1

  

Despacho COFIN 0627713         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 629



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

 

DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2019.
Senhor Chefe da Seção de Gestão Orçamentária,
 
Considerando-se que a nota de empenho

2019ne000015 (evento 0486144) foi emitida com o explícito
propósito de fazer frente às despesas com fornecimento de
combustíveis realizadas entre 01/01/2019 e 16/01/2019 e que
não há obrigações pendentes relacionadas ao período,
solicita-se o cancelamento de seu saldo.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Gestor Contratual, em 29/11/2019, 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
0628930 e o código CRC 2FF2BC39.

0010233-59.2017.6.02.8000 0628930v1

  

Despacho SAPEV 0628930         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 630



Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 29/11/2019, às 13:57,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/11/2019, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 02/12/2019, 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
0629172 e o código CRC E51A9A54.

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0629172         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 631



0010233-59.2017.6.02.8000 0629172v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 882 (0629172).

Observação:

  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA
RAZAO POR C. CONTABIL)_____
  29/11/19  12:26                                                                                            
                                 USUARIO : AGAMENON       
                                                                                                                                                        
PAGINA  :                        1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                             
  CONTA CORRENTE  : N 2019NE000015 01                                           
  NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI                        
 
                                                         SALDO ANTERIOR A 01NOV                             
                                         4.344,00C
    DATA         UG        GESTAO         NUMERO             EVENTO             
MOVIMENTO                                    SALDO
    29Nov     070011        00001            NE000882              401122                        
4.344,00D                                          0,00

                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 29/11/2019, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0629173 e o código CRC B69E7300.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0629173         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 633



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

 

DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2019.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura do empenho emitido.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 29/11/2019, às 13:57,
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
0629416 e o código CRC 4B07EDFE.

0010233-59.2017.6.02.8000 0629416v1

  

Despacho COFIN 0629416         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 634



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

 

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2019.
Retornem os autos à Unidade Gestora.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/12/2019, às 19:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0630308 e o código CRC 17AEFEAC.

0010233-59.2017.6.02.8000 0630308v1
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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

__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
13/12/19 12:55 NS USUARIO : MAURICIO
DATA EMISSAO : 13Dez19 VALORIZACAO : 13Dez19 NUMERO : 2019NS005091
UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
FAVORECIDO : 25165749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE
BENE
TITULO DE CREDITO : 2019RC000166 DATA VENCIMENTO : 13Dez19

OBSERVACAO
BAIXA DE SALDO DO CONTRATO NR 08/2018, TENDO EM VISTA TER ATINGIDO SUA
FINALI-
DADE,CONFORME INFORMAÇÃO DA GESTÃO, EVENTO 0628930, PROC. SEI NR
0010233-59.20
17.6.02.8000

L    EVENTO    INSCRICAO         CLAS.CONT      CLAS.ORC      V A L O R
01   591701     25165749000110    812310401
                                                                341,46

LANCADO POR : 54373956472 - MAURICIO UG : 070172 13Dez19 12:54
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

*****************************************************************************
 
__ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
13/12/19 13:11 USUARIO : MAURICIO
PAGINA : 1
UG EMITENTE : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM
EXECUÇÃO
CONTA CORRENTE : N 25165749000110
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
SALDO ANTERIOR A 01DEZ 341,46C
DATA      UG      GESTAO  NUMERO    EVENTO    MOVIMENTO SALDO
13Dez     070011  00001   NS005091  591701      341,46D 0,00
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PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RET
********************************************************************************

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 13/12/2019, às 13:13, 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
0636586 e o código CRC 99ECF77E.

0010233-59.2017.6.02.8000 0636586v4
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019ns005091 (0636586).

Observação:

Prezados,
Informo a realização da conformidade da NS supra.
Remeto para as providências necessárias a continuidade do

feito.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 13/12/2019, às 13:19, 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
0636617 e o código CRC 71F76D8A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício2019
Objeto NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS
 

Número do
Empenho

Credor (CNPJ/CPF e
nome)

Saldo
Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

2019NE000323  

NEO CONSULTORIA
E ADMINISTRAÇÃO
DE BENEFÍCIOS -
CNPJ:
25165749/0001-10

33.455,86 13.000,00  13.000,00

      
      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.
Observação:

 

 

Maceió-AL, 16 de dezembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 16/12/2019, às 16:20, 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
0637187 e o código CRC BEB397E4.

0010233-59.2017.6.02.8000 0637187v5
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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 dezembro de 2019.
À SGO,
 
Solicito a anulação do saldo do Empenho

2019NE000323, da NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
DE BENEFÍCIOS no valor de R$ 20.455,86 (vinte mil
quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis
centavos).

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 16/12/2019, às 16:24, 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
0637213 e o código CRC 22BED417.

0010233-59.2017.6.02.8000 0637213v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2019.
À SAPEV
 
Para juntada da memória de cálculo.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 17/12/2019, às 15:21, 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
0637880 e o código CRC 3418BC09.

0010233-59.2017.6.02.8000 0637880v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício2019
Objeto NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS
 

Número do
Empenho

Credor (CNPJ/CPF e
nome)

Saldo
Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

2019NE000323  

NEO CONSULTORIA
E ADMINISTRAÇÃO
DE BENEFÍCIOS -
CNPJ:
25165749/0001-10

33.455,86 12.217,53  12.217,53

      
      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.
Observação: O valor destinado à inscrição em RPNP foi obtido a partir do
valor médio dos pagamentos realizados em 2019, desde janeiro,
desprezando-se a flutuação dos preços dos combustíveis no período: (1)
janeiro, R$8.517,33; (2) fevereiro, R$15.449,34; (3) março, R$8.445,85; (4)
abril, R$11.428,49; (5) maio, R$12.152,53; (6) junho, R$8.535,68; (7) julho,
R$13.711,64; (8) agosto, R$12.922,12; (9) setembro, R$12.814,00; (10)
outubro, R$17.377,29 e; (11) novembro, R$13.038,59.

 

 

Maceió-AL, 17 de dezembro de 2019.
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 17/12/2019, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0637982 e o código CRC F325E24E.

0010233-59.2017.6.02.8000 0637982v2
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  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

  18/12/19  13:56                                      USUARIO : AGAMENON       

                                                       PAGINA  :      7         

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  POSICAO         : DEZEMBRO        - ABERTO                                    

  CONTA CONTABIL  : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                             

                                                                                

    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$ 

    N 2019NE000256 44                                                           

    COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL                        8.290,42 C

    N 2019NE000259 01                                                           

    PORTOCALLE COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA                          848,06 C

    N 2019NE000319 01                                                           

    ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI                                      4.576,66 C

    N 2019NE000320 04                                                           

    ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI                                      3.179,64 C

    N 2019NE000323 01                                                           

    NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIREL              12.217,53 C

    N 2019NE000327 58                                                           

    TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                  193,85 C

                                                                    CONTINUA ...

  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA        
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

2. Seção de Programação Orçamentária - SGO / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0637982

 

 À SCON, não havendo a necessidade de ajuste da NE.

X À SCON, após o reforço/cancelamento solicitado.

Observação:

Valor médio indicado conferido pela SGO.

Empenho de cancelamento parcial da NE 323 juntado aos autos 0000328-
59.2019.6.02.8000.

 

Maceió-AL, 18 de dezembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 18/12/2019, às 13:59, 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
0638538 e o código CRC 5F252AA7.

0010233-59.2017.6.02.8000 0638538v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

4. Seção de Contabilidade - SCON / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0637982

 
Opinamos pela:

 Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor.

X
Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor, ressalvando o descrito na
observação.

 Não inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em liquidação,
considerando o descrito na observação.

Observação: Alerte-se que o valor requerido para inscrição como RPNP terá
impactos nos limites orçamentários de 2020, considerando-se as
disposições da EC 95.

 

À SAD, para apreciação e registros necessários à inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação.

Maceió-AL, 18 de dezembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 18/12/2019, 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
0638563 e o código CRC 5A636D9A.

0010233-59.2017.6.02.8000 0638563v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

5. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS - RPNP 0637982
 

 
Autorizo e ratifico, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação conforme indicado.

X
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato.

 
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato, com
exceção do descrito na observação.

 
Não autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo
gestor do contrato.

Observação:

Na esteira do registro da SCON, no RPNP-4 (0638563), os restos a pagar concorrem
com o limite de gasto previsto no Orçamento deste Tribunal para o exercıćio de 2020,
nos termos da Emenda Constitucional (EC) nº 95/2016, sendo que não é interessante
para o Órgão o acúmulo dos restos a pagar no seu limite de gasto.

 

Maceió-AL, 19 de dezembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/12/2019, às 21:52, 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
0639871 e o código CRC 3B2547FE.

0010233-59.2017.6.02.8000 0639871v2
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  __ SIAFI2019-CONTABIL-ENCERRANO-REGINDRP (REGISTRA INDIC. NE PARA INSC. RP)___

  18/12/19   21:42                                     USUARIO : RICARDO        

                                                       PAGINA  :   1            

  UG EMITENTE     : 070011     - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS         

  GESTAO EMITENTE : 00001      - TESOURO NACIONAL                               

  POSICAO         : DEZEMBRO   - ABERTO                                         

  CONTA CONTABIL  : 622920101  - EMPENHOS A LIQUIDAR                            

                                                                                

    CONTA CORRENTE                                           SALDO              

    2019NE000323 01 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BEN        12.217,53 C 

    2019NE000606 17 - INFODIGITAL ACESSORIOS DE INFORMATICA            610,00 C 

    2019NE000697 12 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA                 25.589,92 C 

    2019NE000698 12 - M P A VALENTE SERVICE ME                      12.776,00 C 

    2019NE000699 12 - LENDARIO ATACADISTA COMERCIO DE EQUIPA        40.192,00 C 

    2019NE000741 17 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA         5.000,00 C 

    2019NE000742 37 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA       485.264,00 C 

    2019NE000799 17 - SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFOR         6.298,75 C 

    2019NE000872 21 - CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA                    18.270,94 C 

    2019NE000895 04 - AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI           2.160,00 C 

    2019NE000896 04 - C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTO         3.070,18 C 

                                                                                

                                                                                

  PF1=AJUDA PF2=CONNE PF3=SAI PF12=RETORNA                                      

                                                                                

Extrato com Saldo de Empenho a Liquidar (0639872)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 651



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício2019
Objeto NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS
 

Número do
Empenho

Credor (CNPJ/CPF e
nome)

Saldo
Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

2019NE000323  

NEO CONSULTORIA
E ADMINISTRAÇÃO
DE BENEFÍCIOS -
CNPJ:
25165749/0001-10

12.217,53 13.500,00  13.500,00

      
      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.

Observação: Apesar dos esforços estimativos, fixando-se o valor de
inscrição em restos a pagar em R$12.217,53 (evento 0637982), verificou-
se, nesta data, que as despesas já alcançam a cifra de R$12.685,69 e, com
a necessidade de abastecimentos até a data de amanhã, dia 31/12/2019,
parece-nos prudente alterar o valor inicialmente inscrito para R$13.500,00.

Maceió-AL, 30 de dezembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 30/12/2019, às 09:27, 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
0641317 e o código CRC FC5FD279.

0010233-59.2017.6.02.8000 0641317v3
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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 dezembro de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Com a devida vênia, mediante autorização prévia do

senhor Secretário de Administração, ao qual se direcionam os
presentes autos para ciência, solicita-se o reforço do empenho
2019ne000323, destinado ao pagamento de despesas
realizadas com combustíveis veiculares, tendo-se em vista a
verificação de que o valor estimado e inscrito em restos a
pagar será insuficiente para o fim a que se destina.

Desse modo, entende-se necessário empenho
complementar no valor de R$1.282,47 (um mil, duzentos e
oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), conforme
explicitado em novo pedido de inscrição de valor,
evento 0641317.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 30/12/2019, 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
0641325 e o código CRC B5DDA051.

0010233-59.2017.6.02.8000 0641325v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 30 de dezembro de 2019.

Senhor Presidente,

 

Em vista da proposição da SAPEV/SAD (0641325), torno os autos conclusos a Vossa
Excelência com a sugestão de reforço do saldo constante da Nota de Empenho nº
2019ne000323, destinado ao pagamento de despesas realizadas com combustíveis
veiculares, tendo-se em vista a verificação de que o valor estimado e inscrito em restos
a pagar será insuficiente para o fim a que se destina, no valor de R$1.282,47 (um mil,
duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos), conforme explicitado em
novo pedido de inscrição de valor, evento 0641317.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/12/2019, às 11:17, 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
0641351 e o código CRC 740C66DF.
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PROCESSO : 0010233-59.2017.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.

ASSUNTO : Reforço de nota de empenho. Combustíveis automotivos.

 

Decisão nº 3930 / 2019 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Conclusos os presentes autos, constato manifestação da

Diretoria-Geral relatando a necessidade de reforço do saldo referente
à Nota de Empenho nº 2019ne000323, documento que se destina à
liquidação de despesa decorrente da aquisição de combustíveis
automotivos.

 
O encaminhamento ratifica solicitação registrada pela

Seção de Administração de Prédios e Veículos (0641325).
 
Autorizo o reforço encarecido no valor de R$ 1.282,47

(um mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos),
objeto do cabível pedido de inscrição de valor (0641317).

 
Sigam os autos à Secretaria de Administração para a

emissão da nota de empenho necessária e adoção das demais
providências cabíveis.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 30/12/2019, às 13:57, 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
0641389 e o código CRC FD4347B5.

0010233-59.2017.6.02.8000 0641389v2
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DESPACHO

Maceió, 30 de dezembro de 2019.
À SGO/COFIN, para cumprimento da Decisão 3930,

da Presidência (0641389).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/12/2019, 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
0641481 e o código CRC 77973062.

0010233-59.2017.6.02.8000 0641481v1
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 31/12/2019, às 10:12,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/12/2019, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 09/01/2020, às 18:19, 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
0641497 e o código CRC A96FD505.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 1079/2019.

Observação:

*SALDO FINAL PARA INSCRIÇÃO EM RAP:
 
  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA

RAZAO POR C. CONTABIL)_____
  31/12/19  09:40                                      USUARIO : ESMERALDO      
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                             
  CONTA CORRENTE  : N 2019NE000323 01                                           
  NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI                        
 
                               SALDO ANTERIOR A 01DEZ                46.494,45C
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                
SALDO
    05Dez 070011 00001 NS004868 403001           13.038,59D           33.455,86C
    18Dez 070011 00001 NE000999 401122           21.238,33D           12.217,53C
    31Dez 070011 00001 NE001079 401121            1.282,47C           13.500,00C
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO
PF10=E-MAIL PF12=RET
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 31/12/2019, às 09:55, 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
0641498 e o código CRC E954BCF5.
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Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

2. Seção de Programação Orçamentária - SGO / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0641317

 

 À SCON, não havendo a necessidade de ajuste da NE.

X À SCON, após o reforço/cancelamento solicitado.

Observação:
1- Decisão de autorização da presidência doc. 0641389.
2-SALDO FINAL PARA INSCRIÇÃO EM RAP:
 

  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  31/12/19  09:40                                      USUARIO : ESMERALDO      
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                             
  CONTA CORRENTE  : N 2019NE000323 01                                           
  NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI                          
                               SALDO ANTERIOR A 01DEZ                46.494,45C
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    05Dez 070011 00001 NS004868 403001           13.038,59D           33.455,86C
    18Dez 070011 00001 NE000999 401122           21.238,33D           12.217,53C
    31Dez 070011 00001 NE001079 401121            1.282,47C           13.500,00C

 

 

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,

  

RPNP - 2. Orçamento/COFIN SGO 0641507         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 660



Técnico Judiciário, em 31/12/2019, 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
0641507 e o código CRC 107BD1E5.

0010233-59.2017.6.02.8000 0641507v5
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DESPACHO

Maceió, 31 de dezembro de 2019.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura do empenho emitido (0641497), sendo importante
ressaltar que trata-se de reforço ao empenho 2019ne000323 e
este já se encontra indicado para fins de inscrição em RPNP
(0639871), bem como autorizado nos termos da Decisão 3930
(0641389).

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 31/12/2019, às 10:12,
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
0641512 e o código CRC F6037976.

0010233-59.2017.6.02.8000 0641512v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de dezembro de 2019.
Acuso ciência do Despacho COFIN 0641512.
Em reforço, junto aos autos tela do SIAFI com a

consulta ATURNERP nesta data.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/12/2019, às 11:16, 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
0641530 e o código CRC 25442867.

0010233-59.2017.6.02.8000 0641530v1
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  __ SIAFI2019-CONTABIL-ENCERRANO-ATURNERP (ATU. REL.NE INSC.RP NAO PROC.LIQ.)__

  31/12/19   11:12                                     USUARIO : RICARDO        

                                                                                

  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001    NUMERO DA RELACAO DE NE: 2019RN ______  

  OPCAO             : I                                                         

  NE + SUBITEM      : ______________                                            

  FASE DO EMPENHO   : 1                                                         

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  PF1=AJUDA  PF3=SAI                                                            

 (0042) NAO EXISTE INFORMACAO PARA ESTE PEDIDO                                  
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DESPACHO

Maceió, 09 de janeiro de 2020.
 
 
À SAPEV
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos, após assinatura

da Nota de Empenho 2019NE001079, 0641497, para
continuidade dos atos de gestão.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 09/01/2020, 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
0642991 e o código CRC 25FB4E37.

0010233-59.2017.6.02.8000 0642991v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2020.
Senhor Chefe da Seção de Contabilidade,
 
De ordem do senhor Chefe da Seção de

Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, na ausência do
Gestor do Contrato (0010491-47.2019.6.02.8502),
encaminham-se os presentes autos, com vistas à emissão de
nota de empenho para fazer frente às despesas contratuais até
a data de 19/04/2020, no valor de R$78.770.76 (setenta e oito
mil, setecentos e setenta reais e setenta e seis centavos).

Roga-se especial atenção no atendimento ao
pedido, considerando-se a necessidade de pagamento de nota
fiscal já recebida neste Tribunal.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 12/02/2020, às 16:52, 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
0656118 e o código CRC 665FFB3B.

0010233-59.2017.6.02.8000 0656118v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/02/2020, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/02/2020, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 13/02/2020, às 17:19, 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
0656459 e o código CRC F08F5918.

0010233-59.2017.6.02.8000 0656459v3
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 170 (0656459).

Observação:

NE 167 Anulada pela NE 169 porque houve equívoco no campo
observação (vigência).

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 13/02/2020, às 15:58, 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
0656460 e o código CRC 179B5F7F.
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DESPACHO

Maceió, 13 de fevereiro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000170

(0656459).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/02/2020, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656569 e o código CRC 2A6D6949.

0010233-59.2017.6.02.8000 0656569v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de fevereiro de 2020.
Devolvo os autos à Unidade Gestora.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/02/2020, às 19:13, 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
0656787 e o código CRC 52055C92.

0010233-59.2017.6.02.8000 0656787v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2020.
Ciente da emissão da 2020ne000170 (0656459),

concluem-se os autos.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 30/03/2020, às 17:05, 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
0674921 e o código CRC 61C4690C.

0010233-59.2017.6.02.8000 0674921v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2020.
Senhor Chefe da Seção de Gestão Orçamentária,
 
Conforme razões explicitadas no despacho

SAPEV 0675659, item 3, solicita-se a anulação parcial do
empenho 2020ne00170 em R$39.843,27 (trinta e nove mil,
oitocentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 31/03/2020, 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
0675802 e o código CRC 422096D6.

0010233-59.2017.6.02.8000 0675802v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2020.
Ao Coordenador da COFIN, para em razão da

suscinta informação da SAPEV(0675802), sugerir o retorno
dos autos à unidade gestora para melhor instrução, bem
como a devida autorização para a anulação pretendida e
demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 02/04/2020, às 15:12, 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
0677496 e o código CRC 2518D0C0.

0010233-59.2017.6.02.8000 0677496v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2020.
À SAPEV,
Diante do despacho SGO (0677496), sugiro que a

autorização para anulação seja instruída ou transcritas nestes
autos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/04/2020, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0677993 e o código CRC C10C3838.

0010233-59.2017.6.02.8000 0677993v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2020.
Senhor Coordenador de Orçamento e Finanças,
 
Em atendimento ao despacho 0677631, transcreve-

se o teor do documento registrado no evento SEI 0675659,
indicado em endereçamento direto (ou link), com uso regular
de hipertexto no despacho SAPEV 0675802.

"Senhor Secretário de Administração,
 
Em atendimento a vossa determinação
(0675094), procedeu-se à revisão das
estimativas, tendo-se em conta a Portaria
Conjunta - 5 - AEP, publicada no DEJEAL de
27/03/2020, tendo-se a apresentar o seguinte:
1. Existe sobra de reserva de crédito nos autos
do PA SEI 0010884-23.2019.6.02.8000, já que
o Termo de Referência - TR, ajustado em 10-
03-2020 prevê a aquisição de 5.500 (cinco mil
e quinhentos) litros de gasolina (0666289),
contra 5.900 (cinco mil e novecentos) litros de
gasolina previstos no TR original dos autos
(0639445), o que resulta em diminuição da
reserva em R$1.807,20 (um mil, oitocentos e
sete reais e vinte centavos) - conforme
anotação realizada naqueles autos
(evento 0675805);
2. Tomando-se como paradigma os
abascimentos da frota no período de
20/03/2020 até o presente momento, somado
ao levantamento do conteúdo dos tanques da
frota realizado nesta data, estima-se a
necessidade de abastecimento de 683,44l
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(seiscentos e oitenta e três litros e quarenta e
quatro centilitros) de diesel S10 e de 218,63l
(duzentos e dezoito litros e sessenta e três
centilitros) de gasolina que, aos preços
médios do mês de março praticados em
Alagoas e obtidos nesta data no sítio eletrônico
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natual e
Biocombustíveis - ANP, respectivamente
R$3,31 (três reais e trinta e um centavos) e
R$4,07 (quatro reais e sete centavos), estima-
se que o valor necessário para fazer frente às
despesas até o dia 19/04/2020 será de
R$3.151,98 (três mil, cento e cinquenta e um
reais e noventa e oito centavos);
3. Considerando-se que, do valor
empenhado este ano, R$78.770,76
(setenta e oito mil, setecentos e setenta
reais e setenta e seis centavos), foram
consumidos até hoje, 31/03/2020,
R$35.775,51 (trinta e cinco mil,
setecentos e setenta e cinco reais e
cinquenta e um centavos) que, somados à
despesa projetada no item 2, acima,
totalizam R$38.987,49 (trinta e oito mil,
novecentos e oitenta e sete reais e
quarenta e nove centavos), entende-se
adequado anular a parcialmente a
2020ne00170 em R$39.843,27 (trinta e
nove mil, oitocentos e quarenta e três
reais e vinte e sete centavos) -
providência solicitada por meio do
despacho 0675802;
4. Dessa forma, tomando-se por referência o
despacho SGO 0672423, os novos valores da
última linha do quadro
"diferença/necessidades" seriam
respectivamente R$4.739,66 (quatro mil,
setecentos e trinta e nove reais e sessenta e
seis centavos) e R$2.382,56 (dois mil,
trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e
seis centavos). 
 
Respeitosamente,"
(destaque ausente no original)
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Dessa forma, reitera-se o pedido de anulação

parcial do empenho, com vistas à liberação orçamentária para
a necessária reserva de crédito destinada à renovação do
contrato objeto destes autos, cujo término está previsto
para o dia 19 de abril de 2020, ou seja, daqui a 12
(doze) dias.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 07/04/2020, às 17:33, 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
0682875 e o código CRC A502D016.

0010233-59.2017.6.02.8000 0682875v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2020.
À SGO,
Após  manifestação da SAPEV (0682875),

encaminho os autos eletrônicos para continuidade do feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/04/2020, 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
0683351 e o código CRC BB4562DD.

0010233-59.2017.6.02.8000 0683351v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/04/2020, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/04/2020, às 20:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 15/04/2020, às 13:29, 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
0683848 e o código CRC B436F04B.

0010233-59.2017.6.02.8000 0683848v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 306/2020.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 14/04/2020, às 16:13, 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
0683851 e o código CRC 58F3CF4E.
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DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000306

(0683848).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/04/2020, 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
0685133 e o código CRC E273DD5E.

0010233-59.2017.6.02.8000 0685133v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
Retornem os autos à Unidade Gestora - SAPEV.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/04/2020, às 17:01, 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
0685850 e o código CRC E1D0AF72.

0010233-59.2017.6.02.8000 0685850v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.
Senhor Chefe da Seção de Gestão Orçamentária,
 
Considerando-se o teor do despacho

SAPEV 0682875, onde se realizou estimativa de gastos e
solicitou-se a anulação parcial da 2020ne000170 em
R$39.843,27, pedido atendido por essa SGO (0683848),
implicando em saldo remanescente de R$3.151,98, bem como
as últimas despesas pertinentes à competência referida por
aquela NE, demonstradas na Nota Técnica 0700021, no valor
total de R$1.770,86, solicita-se a anulação do saldo
remanescente da 2020ne000170, que deve corresponder a
R$1.381,12 (um mil, trezentos e oitenta e um reais e doze
centavos).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 11/05/2020, 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
0701900 e o código CRC B5687087.

0010233-59.2017.6.02.8000 0701900v1

Despacho SAPEV 0701900         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 685



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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.
À SAPEV,
 
Senhor Gestor,
 
Após a liquidação da nota fiscal 136198, relativa a

abril (ns 2020NS001463) o saldo remanescente da nota de
empenho 170/2020 foi de R$1.635,73.

Sugerimos confirmar se o valor acima será
totalmente cancelado, vez que superior a estimativa
anteriormente realizada (doc. 0701900).

 
Atencionamente.
 
--------------------------------------------------------
Extrato SIAFI:
 

  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
  11/05/20  17:16                                      USUARIO : ESMERALDO      
                                                       PAGINA  :      1         
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  POSICAO         : MAIO            - ABERTO                                    
  CONTA CONTABIL  : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                             
                                                                                
    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$
    N 2020NE000170 01                                                           
    NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIREL               1.635,73 C
 
  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA                 
                                                                               

 

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,

Despacho SGO 0702021         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 686



Técnico Judiciário, em 11/05/2020, às 17:37, 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
0702021 e o código CRC 3FBC0B23.

0010233-59.2017.6.02.8000 0702021v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.
Senhor Chefe da Seção de Gestão Orçamentária,
 
Em revisão do procedimento de pagamento

(0001208-17.2020.6.02.8000), observou-se que todas as
liquidações foram realizadas, inexistindo pendências
referentes ao período de 01/01/2020 a 19/04/2020 no âmbito
do Contrato n.º08/2018. Dessa forma, confirma-se a anulação
integral do saldo da 2020ne000170, no montante de
R$1.635,73.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 12/05/2020, às 14:50, 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
0702565 e o código CRC 1771FA63.

0010233-59.2017.6.02.8000 0702565v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/05/2020, às 09:25, 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
0702706 e o código CRC 7079556B.

0010233-59.2017.6.02.8000 0702706v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 354/20 (0702706).

Observação:

- À SCON em paralelo para avaliar se haverá baixa de saldo
contratual contábil residual decorrente do cancelamento doc. 0702706.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 12/05/2020, às 16:57, 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
0702715 e o código CRC 0079347E.
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DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.
À SAPEV
 
Senhor Gestor,
 
Considerando o Despacho SAPEV de evento

nº 0702565, bem como a existência de saldo na conta de
contratos em execução, no valor de R$ 49.926,84 (quarenta e
nove mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro
centavos), referente ao contrato nº 08/2018, conforme extrato
abaixo apresentado, solicito à gestão contratual que informe a
esta seção da necessidade de se promover a baixa da referida
conta, tendo em vista a solicitação de baixa apenas de nota de
empenho.

 
  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

  12/05/20  18:11                                      USUARIO : MARCELO VIANA  
                                                       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 25165749000110                                            
  NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI                          
                               SALDO ANTERIOR A 01MAI                52.426,68C
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    04Mai 070011 00001 NS001463 591700            2.499,84D           49.926,84C
                                                                                
                                                                               
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL PF12=RET
                                                                              
                                                

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 12/05/2020, às 18:40, 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
0702929 e o código CRC 5162CFD6.

0010233-59.2017.6.02.8000 0702929v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
À SAD,
Para asssinatura do empenho 2020NE000354

(0702706).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/05/2020, às 09:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703127 e o código CRC 88529BB8.

0010233-59.2017.6.02.8000 0703127v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2020.
Promovida a anulação do saldo inscrito em restos a

pagar, devolvo o feito à Unidade Gestora.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/05/2020, às 20:53, 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
0705899 e o código CRC CAADE5FB.

0010233-59.2017.6.02.8000 0705899v1
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Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 19/06/2020, às 09:23, 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
0721919 e o código CRC 4A45F04C.

0010233-59.2017.6.02.8000 0721919v2
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Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 19/06/2020, às 09:17, 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
0721921 e o código CRC A46C7D3C.

0010233-59.2017.6.02.8000 0721921v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de junho de 2020.
Senhor Chefe da Seção de Contabilidade,
 
Considerando-se o despacho 0721794, exarado nos

autos do PA SEI 0000867-88.2020.6.02.8000, registra-se que
todas as obrigações referentes ao período de
20/04/2019 a 19/04/2020 do Contrato n.º08/2018 foram
adimplidas, conforme verificação dos autos dos PA
SEI 0001012-81.2019.6.02.8000 e 0001208-17.2020.6.02.8000,
à exceção de uma diferença de R$0,08 (oito centavos de real),
pagos a menor pelo Contratante, conforme se verifica pela
confrontação do quanto registrado
nos eventos 0562774, 0562799 e 0564551, o que, no entender
deste Gestor, é irrelevante e insuficiente para constituir
impedimento de baixa do saldo do instrumento contratual
vigente no período assinalado.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 19/06/2020, às 09:11, 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
0721930 e o código CRC 283959D9.

0010233-59.2017.6.02.8000 0721930v1
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INFORMAÇÃO Nº 4288 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

Registra-se que foram transcritas as notas de empenho
2020ne000326 e 2020ne000327, originalmente registradas nos
eventos 0689358 e 0689361 nos autos do PA SEI 0000867-88.2020.6.02.8000,
com vistas a facilitar o acesso a informações tão importantes nos autos
principais.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 19/06/2020, às 09:25, 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
0721978 e o código CRC A01AAC90.

0010233-59.2017.6.02.8000 0721978v2
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  19/06/20  10:13     NS                               USUARIO : ANTÔNIO MORAIS
  DATA EMISSAO      : 19Jun20   VALORIZACAO : 19Jun20  NUMERO  : 2020NS001961 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 25165749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE
BENE
  TITULO DE CREDITO : 2020RC000068            DATA VENCIMENTO  : 19Jun20        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  Baixa do saldo remanescente no valor R$ 49.926,84, referente ao período de vig
  ência do Contrato nº 18/2018. Proc. SEI 0010233-59.2017.6.02.8000.            
                                                                                       
                
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591701 25165749000110                 812310201                            
                                                                       49.926,84
                                                                                       
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 08217311498 -  ANTÔNIO MORAIS    UG : 070011   19Jun20   10:12
 
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA  

 

************************************************************************************

 

  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  19/06/20  10:16                                      USUARIO : ANTÔNIO MORAIS
                                                       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 25165749000110                                            
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  NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI                          
                               SALDO ANTERIOR A 01JUN                49.926,84C
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    01Jun 070011 00001 NS001923 541404          194.251,02C          244.177,86C
    05Jun 070011 00001 NS001829 591700            4.387,15D          239.790,71C
    19Jun 070011 00001 NS001961 591701           49.926,84D          189.863,87C
                                                                                
     
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RET
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO DOS SANTOS MORAIS FILHO,
Estagiário(a), em 19/06/2020, às 10:18, 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
0721991 e o código CRC E6836661.

0010233-59.2017.6.02.8000 0721991v2

SIAFI - Registro/Baixa de Contratos SCON 0721991         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 700



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2020NS001961   

Observação:

Prezados,
Informo a realização da conformidade da NS supra.
Remeto para as providências necessárias a continuidade do

feito.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 19/06/2020, às 12:51, 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
0722224 e o código CRC 08D9F978.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4624 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

Registra-se a anexação dos autos do PA SEI 0000328-
59.2019.6.02.8000 aos presentes autos, onde se tratou do 1º Termo Aditivo ao
Contrato n.º08/2018, compreendendo-se a prestação de serviços no período de
20/04/2020 a 19/04/2021.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 09/07/2020, às 14:51, 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
0729527 e o código CRC FDBCF24F.

0010233-59.2017.6.02.8000 0729527v2
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E-mail - 0798053

Data de Envio: 
  30/10/2020 16:14:26

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS <sapev@tre-al.jus.br>

Para:
    empenho@neofacilidades.com.br
    sapev@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Nota de Empenho

Mensagem: 
  Prezados,

Encaminho-lhes as notas de empenho 2020ne000326 e 2020ne000327, para liberação de abastecimento
da frota.
Agradeço pelo esforço na agilidade para liberação.
Se possível, confirmar recebimento.

Atenciosamente,
Henrique Cirqueira Freire
Gestor

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0721919.html
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0721921.html

E-mail SAPEV 0798053         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 703



E-mail - 0798082

Data de Envio: 
  30/10/2020 16:29:23

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS <sapev@tre-al.jus.br>

Para:
    empenho@neofacilidades.com.br
    sapev@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Nota de Empenho - RETIFICAÇÃO

Mensagem: 
  Prezados,

Encaminho-lhes as notas de empenho 2020ne000326 e 2020ne000327 ORIGINAIS, para liberação de
abastecimento da frota.
Agradeço pelo esforço na agilidade para liberação.
Se possível, confirmar recebimento.

Atenciosamente,
Henrique Cirqueira Freire
Gestor

Anexos:
    SEI_TRE-AL - 0689358 - SIAFI - Nota de Empenho.pdf
    SEI_TRE-AL - 0689361 - SIAFI - Nota de Empenho.pdf
    E_mail_0798053.html
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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 janeiro de 2021.
Senhor Chefe da Seção de Contabilidade,
 
Após a realização de todos os pagamentos

relacionados ao Contrato n.º18/2018, solicita-se a anulação
integral da nota de empenho 2020ne000326, que conta com
saldo atual de R$1.292,31 (um mil, duzentos e noventa e dois
reais e trinta e um centavos).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 13/01/2021, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0840911 e o código CRC E886DE54.

0010233-59.2017.6.02.8000 0840911v1
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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 janeiro de 2021.
À SGO, a teor do despacho SAPEV constante do

evento 0840911, para análise e providências que entender
pernitentes.

Att...

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 13/01/2021, às 15:57, 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
0840925 e o código CRC 9B438B48.

0010233-59.2017.6.02.8000 0840925v1
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Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 14/01/2021, às 18:55,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/01/2021, às 19:07, 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
0841398 e o código CRC 67F9EF4D.

0010233-59.2017.6.02.8000 0841398v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 326/2020 (0841398) - RO 54/2021.

Observação:

Cancelamento do saldo da NE 326/20 conforme despacho SAPEV
0840911.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 14/01/2021, às 18:27, 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
0841402 e o código CRC 50556ACB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de janeiro de 2021.
À SAD,
 
Para assinatura da nota de empenho 0841398.

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 14/01/2021, às 18:57,
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
0841704 e o código CRC 47624978.

0010233-59.2017.6.02.8000 0841704v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de janeiro de 2021.
Promovido o ajuste de saldo da Nota de Empenho

indicado no Despacho 0840911, devolvo os autos à
SAPEV para continuidade dos atos de gestão, inclusive, se for
o caso, a juntada aos autos prinicpais ou remessa do feito ao
arquivamento na forma da IN TRE-AL nº 01/2018. 

Em paralelo, remeto os autos à SLC para que, em
apartado, enumere os contratos da SAPEV cuja gestão está
atribuída ao servidor Henrique Cirqueira Freire, para
necessária alteração, em face da atual lotação do servidor.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/01/2021, às 20:48, 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
0841731 e o código CRC C7A60D24.

0010233-59.2017.6.02.8000 0841731v1
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SIAC - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

Relação de Gestores

PROCESSOTIPO NÚMERO CONTRATADO GESTOR FUNÇÃO SITUAÇÃO

15/01/2021 - 09:49:45 - Dados sujeitos a Alteração.  

 Situação do Contrato ( VIGENTES )  Tipo ( CONTRATOS ) Substituido ? (NÂO)

Quantidade de Registros - 108

0008300-85.2016Contratos 0005/2018 VR CONSULTORIA LTDA - EPP ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR . - . ( 30920393 ) VIGENTE

001005-55.2020.6.02.Contratos 0018/2020 PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORE AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO . - . ( 3092R108 ) VIGENTE

880-92.2017.6.02Contratos 0010/2017 ELEMAC - ELEVADORES LTDA EPP AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO . - . ( 3092R108 ) VIGENTE

10231-21.2019.6.02Contratos 0013/2020 DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA . - . ( 30920119 ) VIGENTE

0001338-12.2017Contratos 0018/2017 FSF Tecnologia Ltda. EPP CRISTINO HERMANO DE BULHÕES . - . ( 30920112 ) VIGENTE

0006866-22.2020Contratos 0027/2020 Hewlett Packard do Brasil Ltda CRISTINO HERMANO DE BULHÕES . - . ( 30920112 ) VIGENTE

0000087-68.2018Contratos 0033/2018 Rodrigo Andrade Teixeira DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE . - . ( 3092R162 ) VIGENTE

13.111/2015Contratos 0030/2016 BSB TIC SOLUÇÕES LTDA - EPP DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO . - . ( 30920111 ) VIGENTE

0011213-69.2018.6Contratos 0033/2019 FSF Tecnologia Ltda. EPP DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO . - . ( 30920111 ) VIGENTE

10601-34.2018Contratos 0028/2019 VELOO NET LTDA - EPP DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO . - . ( 30920111 ) VIGENTE

0001338-12.2017Contratos 0018/2017 FSF Tecnologia Ltda. EPP DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO . - . ( 30920111 ) VIGENTE

0002850-30.2017Contratos 0009/2017 Serquip Tratamentos Resíduos AL Ltda ELIANE MARTINS VIZEU . - . ( 30920146 ) VIGENTE

58642015Contratos 0008/2015 MAX SERVIÇOS LTDA. ME ELISÂNGELA MARIA TAVARES MELO PORTELA . - . ( 30920375 ) VIGENTE

72442008Contratos 0002/2014 JARBAS PEREIRA LOPES FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

46592013Contratos 0004/2014 ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO ASSES. E ADMINISTRAÇÃO FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

187042013Contratos 0013/2014 MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS LIMA FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

51312014Contratos 0015/2014 CARMEM JEAN DANTAS LIMA FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

220292013Contratos 0018/2014 VALDEMIR DA SILVA AVELINO FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

58852010Contratos 0035/2010 Betânia Araújo da Silva FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

13.256/2015Contratos 0033/2016 Rodrigo Emanoel da Costa Almeida FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

87062014Contratos 0051/2014 Paulo Oliveira da Silva FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

0001503-93.2016.6.02Contratos 0001/2019 ELEIDE GOMES DE OLIVEIRA LISBOA FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

0001707-69.2018Contratos 0008/2019 ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

0007573-58.2018Contratos 0035/2018 J M L TEIXEIRA - ME FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

0006420-30.2019Contratos 0004/2020 CLEIDE MARIA LIMA DE OLIVEIRA FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

26372014Contratos 0005/2015 Ana Maria de Vasconcelos Lima FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SIAC - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

Relação de Gestores

PROCESSOTIPO NÚMERO CONTRATADO GESTOR FUNÇÃO SITUAÇÃO

15/01/2021 - 09:49:46 - Dados sujeitos a Alteração.  

 Situação do Contrato ( VIGENTES )  Tipo ( CONTRATOS ) Substituido ? (NÂO)

Quantidade de Registros - 108

58702015Contratos 0029/2016 Conservita Engenharia e Serviços Ltda-ME FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

0006130-09.2017Contratos 0039/2018 Eliane Maria da Silva FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

10231-21.2019.6.02Contratos 0013/2020 DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

0001938-62.2019Contratos 0018/2019 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

24212015Contratos 0015/2015 ERNANDE BEZERRA LIMA FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

82842014Contratos 0010/2015 MANOEL IRAN VILAR MALTA FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

29082015Contratos 0006/2015 MARIA LUCINEZ CAVALCANTE DE ALMEIDA FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

89592010Contratos 0045/2010 Aloízio Moreira Ávila FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

80522010Contratos 0010/2016 José Flavio Anacleto FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

38502012Contratos 0040/2012 MANOEL DOS SANTOS FARIAS FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

315432011Contratos 0029/2012 JASON GONÇALVES DA SILVA FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

292222011Contratos 0008/2012 MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DE MELO FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

58642015Contratos 0008/2015 MAX SERVIÇOS LTDA. ME FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

5.063/2015Contratos 0016/2016 LEONEIDE MARQUES DE HOLANDA FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS . - . ( 30920073 ) VIGENTE

4332-88.2019Contratos 0001/2020 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA - CIEE GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS . - . ( 3092R187 ) VIGENTE

80522010Contratos 0010/2016 José Flavio Anacleto HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE . - . ( 30920268 ) VIGENTE

0001707-69.2018Contratos 0006/2019 ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE . - . ( 30920268 ) VIGENTE

10231-21.2019.6.02Contratos 0013/2020 DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE . - . ( 30920268 ) VIGENTE

0010233-59Contratos 0008/2018 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE . - . ( 30920268 ) VIGENTE

0000194-95.2020.Contratos 0008/2020 TELEMAR NORTE LESTE S/A IURY ARAUJO SOUZA . - . ( 30920300 ) VIGENTE

109412015Contratos 0002/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO . - . ( 30920065 ) VIGENTE

0002891-94.2017Contratos 0015/2017 TELEFÔNICA BRASIL S.A JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO . - . ( 30920065 ) VIGENTE

58642015Contratos 0008/2015 MAX SERVIÇOS LTDA. ME JOSÉ ALBERTO ANDRADE DE ALENCAR . - . ( 30920373 ) VIGENTE

0001707-69.2018Contratos 0007/2019 ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI JOSÉ EXPEDITO DE OLIVEIRA JÚNIOR . - . ( 30920086 ) VIGENTE

10231-21.2019.6.02Contratos 0013/2020 DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA . - . ( 30920203 ) VIGENTE

0001521-80.2017Contratos 0003/2017 ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME LENILDA DA PAZ BARROS . - . ( 30920040 ) VIGENTE
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SIAC - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

Relação de Gestores

PROCESSOTIPO NÚMERO CONTRATADO GESTOR FUNÇÃO SITUAÇÃO

15/01/2021 - 09:49:46 - Dados sujeitos a Alteração.  

 Situação do Contrato ( VIGENTES )  Tipo ( CONTRATOS ) Substituido ? (NÂO)

Quantidade de Registros - 108

0004280-12.2020Contratos 0010/2020 EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. ME LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA . - . ( 30920151 ) VIGENTE

0008300-85.2016Contratos 0005/2018 VR CONSULTORIA LTDA - EPP LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA . - . ( 30920151 ) VIGENTE

5.063/2015Contratos 0016/2016 LEONEIDE MARQUES DE HOLANDA LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

82842014Contratos 0010/2015 MANOEL IRAN VILAR MALTA LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

24212015Contratos 0015/2015 ERNANDE BEZERRA LIMA LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

187042013Contratos 0013/2014 MARIA DA CONCEIÇÃO DANTAS LIMA LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

72442008Contratos 0002/2014 JARBAS PEREIRA LOPES LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

58852010Contratos 0035/2010 Betânia Araújo da Silva LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

292222011Contratos 0008/2012 MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DE MELO LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

220292013Contratos 0018/2014 VALDEMIR DA SILVA AVELINO LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

0001938-62.2019Contratos 0018/2019 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

0001707-69.2018Contratos 0006/2019 ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

0006130-09.2017Contratos 0039/2018 Eliane Maria da Silva LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

26372014Contratos 0005/2015 Ana Maria de Vasconcelos Lima LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

0006420-30.2019Contratos 0004/2020 CLEIDE MARIA LIMA DE OLIVEIRA LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

13.256/2015Contratos 0033/2016 Rodrigo Emanoel da Costa Almeida LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

87062014Contratos 0051/2014 Paulo Oliveira da Silva LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

315432011Contratos 0029/2012 JASON GONÇALVES DA SILVA LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

29082015Contratos 0006/2015 MARIA LUCINEZ CAVALCANTE DE ALMEIDA LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

51312014Contratos 0015/2014 CARMEM JEAN DANTAS LIMA LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

80522010Contratos 0010/2016 José Flavio Anacleto LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

89592010Contratos 0045/2010 Aloízio Moreira Ávila LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

0007144-57.2019Contratos 0035/2019 DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

0003575-92.2019Contratos 0020/2019 PAULO FERNANDO DA SILVA LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

3017-47.2017Contratos 0013/2019 JOSÉ FÉLIX DE ARAÚJO LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

38502012Contratos 0040/2012 MANOEL DOS SANTOS FARIAS LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SIAC - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

Relação de Gestores

PROCESSOTIPO NÚMERO CONTRATADO GESTOR FUNÇÃO SITUAÇÃO

15/01/2021 - 09:49:47 - Dados sujeitos a Alteração.  

 Situação do Contrato ( VIGENTES )  Tipo ( CONTRATOS ) Substituido ? (NÂO)

Quantidade de Registros - 108

8596-68.2020.6.02.80Contratos 0019/2020 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

58642015Contratos 0008/2015 MAX SERVIÇOS LTDA. ME LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

0009160-81.2019Contratos 0034/2019 Sônia Amaral Santos LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

10601-34.2018Contratos 0028/2019 VELOO NET LTDA - EPP LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

0000985-35.2018Contratos 0015/2019 Luis Henrique Costa Amorim LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

0008981-13.2016Contratos 0011/2019 EDVANIA SILVA MEDEIROS LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO . - . ( 3092R151 ) VIGENTE

4332-88.2019Contratos 0001/2020 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA - CIEE LUCAS CAVALCANTI GOMES . - . ( 30920233 ) VIGENTE

0004280-12.2020Contratos 0010/2020 EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. ME LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO . - . ( 30920188 ) VIGENTE

0001707-69.2018Contratos 0008/2019 ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO . - . ( 30920188 ) VIGENTE

0005735-12.2020.6.02Contratos 0012/2020 SILFER COME RCIO, INDU STRIA E EXPORTAÇA O DE ARTE LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO . - . ( 30920188 ) VIGENTE

0006420-30.2019Contratos 0004/2020 CLEIDE MARIA LIMA DE OLIVEIRA MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA . - . ( 30920403 ) VIGENTE

880-92.2017.6.02Contratos 0010/2017 ELEMAC - ELEVADORES LTDA EPP MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA . - . ( 30920403 ) VIGENTE

0001707-69.2018Contratos 0009/2019 ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA . - . ( 30920403 ) VIGENTE

0000087-68.2018Contratos 0033/2018 Rodrigo Andrade Teixeira MARIA TEREZA DE BARROS PEREIRA . - . ( 30920095 ) VIGENTE

0007144-57.2019Contratos 0035/2019 DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE BORGES . - . ( 3092V105 ) VIGENTE

0006420-30.2019Contratos 0004/2020 CLEIDE MARIA LIMA DE OLIVEIRA MICHEL SILVA AZEVÊDO . - . ( 3092R188 ) VIGENTE

0001521-80.2017Contratos 0003/2017 ITSCON TECNOLOGIA LTDA - ME MOACIR DE BARROS PEDROSA JÚNIOR . - . ( 30920333 ) VIGENTE

0000194-95.2020.Contratos 0008/2020 TELEMAR NORTE LESTE S/A NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO . - . ( 30920310 ) VIGENTE

58702015Contratos 0029/2016 Conservita Engenharia e Serviços Ltda-ME NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO . - . ( 30920310 ) VIGENTE

0001707-69.2018Contratos 0007/2019 ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO . - . ( 30920310 ) VIGENTE

0001503-93.2016.6.02Contratos 0001/2019 ELEIDE GOMES DE OLIVEIRA LISBOA NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO . - . ( 30920310 ) VIGENTE

0001707-69.2018Contratos 0008/2019 ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR . - . ( 30920157 ) VIGENTE

0006866-22.2020Contratos 0027/2020 Hewlett Packard do Brasil Ltda RODRIGO FERREIRA MOURA . - . ( 30920129 ) VIGENTE

0007144-57.2019Contratos 0035/2019 DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA . - . ( 30920367 ) VIGENTE

82842014Contratos 0010/2015 MANOEL IRAN VILAR MALTA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE  PRÉDIOS E VEÍCULOS - SAPEV . - . ( 121 ) VIGENTE

0000697-58.2016Contratos 0034/2016 Alisson Honório Pereira dos Santos SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA . - . ( 3092R125 ) VIGENTE
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SIAC - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS

Relação de Gestores

PROCESSOTIPO NÚMERO CONTRATADO GESTOR FUNÇÃO SITUAÇÃO

15/01/2021 - 09:49:47 - Dados sujeitos a Alteração.  

 Situação do Contrato ( VIGENTES )  Tipo ( CONTRATOS ) Substituido ? (NÂO)

Quantidade de Registros - 108

0000087-68.2018Contratos 0033/2018 Rodrigo Andrade Teixeira TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES . - . ( 30920313 ) VIGENTE

0008300-85.2016Contratos 0005/2018 VR CONSULTORIA LTDA - EPP TALES DE AMORIM GAMELEIRA . - . ( 30920161 ) VIGENTE

001005-55.2020.6.02.Contratos 0018/2020 PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORE THAISE TENÓRIO MARINHO . - . ( 30920329 ) VIGENTE

0000697-58.2016Contratos 0034/2016 Alisson Honório Pereira dos Santos WALTER JOSÉ DE LEMOS . - . ( 30920463 ) VIGENTE
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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 janeiro de 2021.
À SAD,
Senhor Secretário,
Em atenção ao Despacho 0841731, tenho a

informar que, após consulta feita ao SIAC, foi verificado que
há quatro contratos sob gestão do servidor Henrique
Cirqueira Freire, quais sejam, Contrato nº 10/2016, Contrato
nº 06/2019, Contrato nº 13/2020 e Contrato  08/2018, de
acordo com o relatório SIAC 0841871, pág. 2.

No entanto, é possível que tenham sido atribuídos
àquele servidor outros contratos mas que ainda não foram
cadastrados no SIAC, pois este sistema apresentou problemas
nos últimos dias e não estamos conseguindo cadastrar alguns
dados, dentre eles, os relativos aos gestores.

Com relação ao citado problema, informo que a
servidora Thaíse, da STI, na data de ontem (14/01), ficou de
entrar em contato com o TSE para sanação do problema.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 15/01/2021, às 10:11, 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
0841872 e o código CRC 7183FBE2.

0010233-59.2017.6.02.8000 0841872v1
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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 janeiro de 2021.
Senhor Chefe da Segão de Gestão Orçamentária,
 
Assunto: Execução 2021. Emissão de empenho. Neo

Consultoria e Administração de Benefícios Eireli-EPP - Contrato nº
08/2018.

 
Replica-se aqui a solicitação realizada nos autos do PA

SEI 0000867-88.2020.6.02.8000, evento 0838070, tendo-se em vista
serem estes e não aqueles os autos principais.

Dessa forma, com vistas à execução 2021, solicitamos a
Vossa Senhoria emissão de Nota de Empenho nos termos do art. 65,
V da Lei 14.116/2020.

EMPRESA: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE
BENEFÍCIOS EIRELI-EPP

CNPJ: 25.165.749/0001-10
Contrato: 08/2018
Valor: R$13.106,20 (treze mil, cento e seis reais e vinte

centavos), para as despesas referentes ao mês de janeiro de 2021 e,
se possível, R$47.706,57 (quarenta e sete mil, setecentos e seis reais
e cinquenta e sete centavos), para as despesas no presente exercício,
até o final da vigência contratual, conforme média de gastos
realizados no primeiro trimestre de 2020, com majoração cautelar de
10% (dez por cento).

Vigência do Contrato (0719284), até 19/04/2021.
 
 
Respeitosamente,
 
Henrique Cirqueira Freire
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Gestor Contratual

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 18/01/2021, às 08:50, 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
0842371 e o código CRC F34D917B.
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Despacho SEIC 0842371         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 719



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

 

Memorando nº 60 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC
Maceió, 18 de janeiro de 2021.

Para:SAD

Assunto:RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2018

 

Senhor Secretário,

 

Encaminha-se a lista de verificação abaixo, com vistas à renovação do prazo contratual
da avença epigrafada.

 

Respeitosamente,

Henrique Cirqueira Freire

Gestor

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

-ALTERAÇÃO DE DATA DE FECHAMENTO DA NOTA FISCAL-

Empresa: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP.

Procedimento
Administrativo: 0010233-
59.2017.6.02.8000

Contrato: 08/2018

Objeto: Fornecimento de Combustíveis para abastecer a forta do TRE/AL

DOCUMENTAÇÃO GERAL

Consta dos autos, a seguinte
documentação geral Sim Não Evento/Obs.
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necessária a quaisquer alterações
contratuais?

Sim Não Evento/Obs.

1 Documentação referente ao
procedimento licitatório realizado? X  

PA SEI 0010233-59.2017.6.02.8000,
especialmente
eventos 0346873, 0362405  0373064 e 0368625.

2 Contrato original assinado pelas
partes? X  0381195

3 Eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes? X  0527506, 0719284

4
Extrato da publicação na imprensa
oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?

X  0378884, 0527512, 0721259

5

O prazo de vigência do ajuste
(contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente?
(Orientação Normativa/AGU nº 03,
de 01/04/2009)?

X  Vigente até 19/04/2021.

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  0842389

7
Previsão de recurso orçamentário
para suportar a despesa, conforme
o caso.

X  
Natureza de despesa 33.90.30.01.0002 -
Combustíveis e lubrificantes automotivos

evento 0826066

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA ADITIVAÇÃO/SUPRESSÃO

Além da documentação geral,
acima, consta dos autos a
documentação abaixo, necessária
à formalização da prorrogação
contratual?

Sim Não Evento/Obs.

1
Manifestação da contratada
concordando com os acréscimos
e/ou supressões que serão
formalizados no termo aditivo?

X   

2

Orçamento detalhado em planilhas
que expresse a composição dos
custos unitários da alteração,
conforme art. 7º, §2º, II, da Lei

  X Não se aplica.
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nº 8.666/93?

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  Foram mantidos os valores originais.

4

Justificativa que assegure a
pertinência entre os serviços
originariamente contratados e os
serviços que serão acrescidos
e/ou suprimidos, mediante aditivo?

 X Não há alteração qualitativa, somente
prorrogação/renovação contratual.

0010233-59.2017.6.02.8000 0842376v5
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E-mail - 0842384

Data de Envio: 
  18/01/2021 09:08:28

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

Para:
    relacionamento.cliente10@neofacilidades.com.br
    sapev@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Contrato n.º08/2018 - Solicitação - Anuência - Renovação Contratual

Mensagem: 
  Senhor Representante,

Tendo-se em vista o fim da vigência do Contrato n.º08/2018 em 19/04/2021, solicita-se sua manifestação
quanto ao interesse na renovação contratual, mantidos os termos vigentes.
Devido aos procedimentos internos a serem desenvolvidos, roga-se URGÊNCIA na resposta.

Atenciosamente,

Henrique Cirqueira Freire
Gestor Contratual
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 25.165.749/0001-10 DUNS®: 944805786
Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 12/07/2021
FGTS 07/02/2021
Trabalhista Validade: 11/07/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/02/2021
Receita Municipal Validade: 05/02/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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: 18/01/2021 09:19 de
CPF: 038.330.994-88      Nome: HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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DESPACHO

Maceió, 18 de janeiro de 2021.
Prezados colegas da SAPEV,
 
Identificamos que a solicitação para emissão de

nota de empenho para fazer face às despesas com combustível
no período de janeiro até 19 de abril de 2021 foram realizadas
neste e no processo SEI 0000867-88.2020.6.02.8000 .

Face o exposto, solicitamos definir em qual  será
efetuada a devida instrução.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 18/01/2021, às 15:43, 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
0842592 e o código CRC 85C5DC62.

0010233-59.2017.6.02.8000 0842592v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2021.
Senhor Chefe da Seção de Gestão Orçamentária,
 
Roga-se instruir a emissão da nota de empenho

nestes autos.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 19/01/2021, 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
0843254 e o código CRC 1818D653.

0010233-59.2017.6.02.8000 0843254v1
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Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 19/01/2021, às 17:37,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/01/2021, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
19/01/2021, às 19:18, 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
0843401 e o código CRC 89093FD0.

0010233-59.2017.6.02.8000 0843401v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 69/2021 (0843401) - RO 73/2021.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 19/01/2021, 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
0843402 e o código CRC E4EF1E04.
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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 janeiro de 2021.
À SAD,
 
Para assinatura da nota de empenho nº 69/2021.

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 19/01/2021, às 17:39,
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
0843447 e o código CRC FC764CB5.

0010233-59.2017.6.02.8000 0843447v1
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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 janeiro de 2021.
Assinada a nota de empenho relativa ao duodécimo

de janeiro/2021 (doc. 0843401), devolvo os autos à SAPEV,
Unidade Gestora.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/01/2021, às 23:27, 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
0843567 e o código CRC 6466E2A5.

0010233-59.2017.6.02.8000 0843567v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 102 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC
Maceió, 26 de janeiro de 2021.

Para:SAD

Assunto:RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2018

 

Senhor Secretário de Administração, 
 
Segue lista de verificação, com vistas à renovação

do Contrato n.º08/2018, que tem por objeto o fornecimento de
combustíveis e aditivo Arla-32 para a frota do TRE-Al, com
vigência até o dia 19/04/2021.

Propõe-se a renovação contratual pelo período de
01 (um) ano.

 
Respeitosamente,
 

Henrique Cirqueira Freire
Gestor Contratual

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

-ALTERAÇÃO DE DATA DE FECHAMENTO DA NOTA FISCAL-

Empresa: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. CNPJ
25.165.749/0001-10

Procedimento
Administrativo: 0010233-
59.2017.6.02.8000

Contrato: 08/2018

Objeto: Fornecimento de Combustíveis para abastecer a frota do TRE/AL
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DOCUMENTAÇÃO GERAL

Consta dos autos, a seguinte
documentação geral
necessária a quaisquer alterações
contratuais?

Sim Não Evento/Obs.

1 Documentação referente ao
procedimento licitatório realizado? X  

PA SEI 0010233-59.2017.6.02.8000,
especialmente
eventos 0346873, 0362405  0373064 e 0368625.

2 Contrato original assinado pelas
partes? X  0381195

3 Eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?  X 0527506, 0719284

4
Extrato da publicação na imprensa
oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?

 X 0378884, 0527512, 0721594

5

O prazo de vigência do ajuste
(contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente?
(Orientação Normativa/AGU nº 03,
de 01/04/2009)?

X  Vigente até 19/04/2021.

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  
0846245 SICAF

0846251, 0846253, certidões TCU

7
Previsão de recurso orçamentário
para suportar a despesa, conforme
o caso.

X  PA 0010621-88.2019.6.02.8000,
evento 0752534, no valor de R$150.610,00.

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA ADITIVAÇÃO/SUPRESSÃO

Além da documentação geral,
acima, consta dos autos a
documentação abaixo, necessária
à formalização da prorrogação
contratual?

Sim Não Evento/Obs.

1
Manifestação da contratada
concordando com os acréscimos
e/ou supressões que serão
formalizados no termo aditivo?

X  0846232
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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 Não se aplica.

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 Não houve alteração quantitativa ou qualitativa.

4

Justificativa que assegure a
pertinência entre os serviços
originariamente contratados e os
serviços que serão acrescidos
e/ou suprimidos, mediante aditivo?

 X Não se propõe alteração qualitativa.

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Gestor
Contratual, em 26/01/2021, às 12:05, 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
0846233 e o código CRC 80160593.

0010233-59.2017.6.02.8000 0846233v11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 25.165.749/0001-10 DUNS®: 944805786
Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 12/07/2021
FGTS 07/02/2021
Trabalhista Validade: 11/07/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/02/2021
Receita Municipal Validade: 05/02/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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: 26/01/2021 11:40 de
CPF: 038.330.994-88      Nome: HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE

038.330.994-88 - Governo

Detalhamento de Sócio / Administrador

 

  

  

   

 

Fornecedor

CNPJ
25.165.749/0001-10

Razão Social
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI

Nome Fantasia
Não consta na RFB

Situação do Fornecedor
Credenciado

DUNS®
944805786

Data de Vencimento do Cadastro
21/04/2021

Data/Hora da Última Sincronização
Pendente de sincronização

Dados do Sócio / Administrador

CPF
221.353.808-57

Nome
JOAO LUIS DE CASTRO

Filiação Materna
CACILDA APARECIDA GIANI DE CASTRO

Participação Societária (%)
100,000000

* Carteira de Identidade

33028861

* Órgão Expedidor

SSP

* Data de Expedição

23/12/2014

Data de Nascimento
07/10/1980

* Arquivo Comprobatório do RG

DOWNLOAD

* Estado Civil

Solteiro(a)

Endereço e Contato Principal

CEP
13.061-211

Endereço
OUTROS ULISSES DA ROCHA VENTURA, 000152 - JARDIM GARCIA

Município / UF
Campinas / São Paulo

Telefone
(19) 0000-0000

Consulta Cadastro Segurança Sair
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REALIZAR NOVA PESQUISA VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

* E-mail

joao.castro@neofacilidades.com.br

VOLTAR

Brasília, 26 de Janeiro de 2021 Produção

 

Demonstrativo SICAF - participação societária - 26/01/2021 (0846249)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 742

http://www.serpro.gov.br/
https://www.cialdnb.com/pt-br/duns-brazil/
https://www.enap.gov.br/index.php/pt/noticias/conheca-as-15-iniciativas-vencedoras-da-23-edicao-do-concurso-inovacao-no-setor-publico


 
 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS 
EIRELI 
 
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 11:47:22 do dia 26/01/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: TTOH260121114722 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: JOAO LUIS DE CASTRO 
 
CPF/CNPJ: 221.353.808-57 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 11:49:44 do dia 26/01/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: 9VO4260121114944 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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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 janeiro de 2021.
Sigam os autos à COFIN, para indicar a previsão

constante da POA 2021 para atender, no corrente exercício, a
despesa objeto destes autos, com vistas a instruir a proposta
de prorrogação contratual de que trata o Memorando 102
(doc. 0846233).

Após, solicito remeter os autos diretamente à SLC,
para providenciar a minuta do respectivo termo aditivo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/01/2021, às 19:38, 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
0846607 e o código CRC 2C7C43AE.

0010233-59.2017.6.02.8000 0846607v1
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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 janeiro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0846607).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/01/2021, às 12:44, 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
0846715 e o código CRC 7D040A32.

0010233-59.2017.6.02.8000 0846715v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/02/2021, às 19:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/02/2021, às 08:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
08/02/2021, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0850046 e o código CRC 2536E215.

0010233-59.2017.6.02.8000 0850046v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 69/2021 (0850046) - RO 149/2021 - REFORÇO - DUODÉCIMO
FEV/2021.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 03/02/2021, 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
0850048 e o código CRC 21647D62.
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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 fevereiro de 2021.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2021NE69 (0850046).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/02/2021, 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
0850141 e o código CRC 2E032399.

0010233-59.2017.6.02.8000 0850141v1
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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 2021.
Após emissão da nota de empenho relativa ao

duodécimo de fevereiro/2021, devolvo os autos à Unidade
Gestora.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/02/2021, às 19:27, 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
0853358 e o código CRC 350C00B4.

0010233-59.2017.6.02.8000 0853358v1

Despacho SAD 0853358         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 751



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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2021.
Reporto-me ao Despacho GSAD 0846607, para

devolver os autos à COFIN.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/02/2021, 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
0853909 e o código CRC 054A250A.

0010233-59.2017.6.02.8000 0853909v1
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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 fevereiro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho SAD (0853909).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/02/2021, às 19:26, 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
0853916 e o código CRC 8DC58EE7.

0010233-59.2017.6.02.8000 0853916v1
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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 fevereiro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Solicito as providências de V.Sª no sentido de

indicar o servidor José Joel Ferreira de Oliveira, lotado nesta
Seção, como Gestor e Fiscal do Contrato nº 08/2018, firmado
entre este Tribunal e a Empresa Neo Consultoria e
Administração de Benefícios Eireli - EPP (Fornecimento de
Combustível), tornando sem efeito a Portaria Presidência n.º
255/2018 (0400873).
 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 12/02/2021, às 12:04, 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
0854286 e o código CRC 3D789489.

0010233-59.2017.6.02.8000 0854286v1
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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 fevereiro de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Informamos que foi programado no PLOA 2021,

ainda não aprovado, o valor total de R$ 150.610,00 para
custeio de despesas com combustíveis e lubrificantes
automotivos (0752534).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 12/02/2021, às 13:59, 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
0854460 e o código CRC E74DB7C2.

0010233-59.2017.6.02.8000 0854460v1
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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 fevereiro de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho SAPEV 0854286, solicito

a especial atenção de V.Sª no sentido de indicar, nos termos
do art. 67, da Lei nº 8.666/93, o servidor José Joel Ferreira de
Oliveira, lotado nesta Seção, para companhamento do
Contrato nº 08/2018, firmado entre este Tribunal e a Empresa
Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP
(Fornecimento de Combustível), tornando sem efeito a
Portaria Presidência n.º 255/2018 (0400873).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/02/2021, às 14:24, 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
0854471 e o código CRC F91D9E03.

0010233-59.2017.6.02.8000 0854471v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2021.
À SAD,
Diante do despacho GSAD 0846607, encaminho

manifestação da SGO (0854460).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/02/2021, às 20:20, 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
0854642 e o código CRC F004EEF2.

0010233-59.2017.6.02.8000 0854642v1
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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 fevereiro de 2021.
Reporto-me ao Despacho GSAD  0846607 para

remeter os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/02/2021, 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
0855027 e o código CRC DE8A811D.

0010233-59.2017.6.02.8000 0855027v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 19 de fevereiro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Reporto-me ao Despacho GSAD 0854471 para

submeter o presente procedimento à superior consideração de
Vossa Excelência, sugerindo, com a devida vênia, seja
designado o servidor José Joel Ferreira de Oliveira para
atuar como gestor e fiscal do Contrato nº 08/2018, firmado
com a Empresa Neo Consultoria e Administração de
Benefícios Eireli - EPP, cujo objeto é o fornecimento de
combustíveis e aditivo para a frota deste Tribunal, devendo
funcionar em seus impedimentos legais e regulamentares
aqueles indicados por força de regulamento.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 19/02/2021, às 12:31, 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
0855414 e o código CRC 6E541619.

0010233-59.2017.6.02.8000 0855414v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de fevereiro de 2021.
De acordo com a conclusão do Sr. Diretor-Geral em

exercício deste Tribunal, inserta no evento 0855414 .
Em sendo assim, determino o retorno dos autos

para a Diretoria-Geral para a feitura da competente
portaria e posterior publicação, contendo a designação do
servidor José Joel Ferreira de Oliveira, para atuar como
gestor e fiscal do Contrato nº 08/2018, celebrado com a
Empresa Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli
- EPP, cujo escopo é o fornecimento de combustíveis e aditivo
para a frota deste Tribunal, cujo substituto legal deverão
ser os servidores indicados por força de regulamento.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos
à SAD para ciência aos interessados e adoção dos atos
próprios de gestão contratual.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
24/02/2021, às 18:00, 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
0856813 e o código CRC 61C54F9D.
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018                                                                                       1 
Processo SEI nº 0010233-59.2017.6.02.8000 
 

 
 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018 
Processo SEI nº 0010233-59.2017.6.02.8000 

 
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
08/2018, celebrado nos autos do 
Processo SEI nº 0010233-
59.2017.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, e a empresa 
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO 
DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. 

 

 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado à Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 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, residente e domiciliado neste Município, e a 
empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, 
situada na Alameda Rio Negro, nº 503, 18º andar, sala 1803 - Alphaville, 
Barueri/SP, CEP: 06454-000, e-mail: simone.faria@neofacilidades.com.br, fone: 
(11) 3631-7730, inscrita no CNPJ sob  n° 25.165.749/0001-10, neste ato 
representada por Felipe Veronez de Souza, portador da CI sob n.º 15.294.963 
SSP/MG, inscrito no CPF sob n° 080.281.806-47, resolvem ajustar o presente 
Termo Aditivo, com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 
e na Cláusula Sétima do Contrato nº 08/2018, nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do 
Contrato nº 08/2018, que trata dos serviços de gestão de abastecimento, com o 
fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32, por 12 (doze) meses. 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 
 
 O presente aditivo tem seu valor global estimado em R$ 194.251,02 
(cento e noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e dois 
centavos), já se descontando a taxa de administração de -2,01% (negativa, em 
dois inteiros e um centésimo por cento). 
 
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, Programa de Trabalho: Ação Gestão e Administração do Programa – 
Custeio e Investimento – PTRES 167674, Elemento de Despesa nº 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão 
suportadas pelos recursos orçamentários do exercício correspondente. 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018                                                                                       2 
Processo SEI nº 0010233-59.2017.6.02.8000 
 

CLÁUSULA QUARTA: DO SUPORTE LEGAL 
 
 Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993 e alterações e na Cláusula Sétima do Contrato nº 08/2018. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão de nº  
xxxx (evento SEI nº xxxx), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-
Presidente, e à manifestação de vontade da Contratada sob evento SEI nº 
0846232. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial 
da União, na forma prevista no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
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/AL,   xx de xxxx de 2020. 
 
 
 

Pelo CONTRATANTE: 
 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes  

PRESIDENTE DOTRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

Pela CONTRATADA: 
 

                                           Felipe Veronez de Souza 
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP 
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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 fevereiro de 2021.
À AJ-DG,
Para análise da minuta de aditivo.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 25/02/2021, 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
0858017 e o código CRC D8433D4C.

0010233-59.2017.6.02.8000 0858017v1
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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 fevereiro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Seguem os autos, para atualização das certidões vencidas

do SICAF (0846245), Certidão Negativa TCU da Empresa (0846251)
e seu respectivo sócio (0846253).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 26/02/2021, 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
0858694 e o código CRC BE0295C7.

0010233-59.2017.6.02.8000 0858694v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 25.165.749/0001-10 DUNS®: 944805786
Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 02/08/2021
FGTS 17/03/2021
Trabalhista Validade: 21/08/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/07/2021
Receita Municipal Validade: 16/03/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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: 26/02/2021 12:15 de
CPF: 038.330.994-88      Nome: HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS 
EIRELI 
 
CPF/CNPJ: 25.165.749/0001-10 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 12:20:29 do dia 26/02/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: QZ82260221122029 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: JOAO LUIS DE CASTRO 
 
CPF/CNPJ: 221.353.808-57 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 12:21:31 do dia 26/02/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: Z4DX260221122131 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa TCU - Sócio (0858755)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 767

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5


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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de fevereiro de 2021.
Senhora Assessora Jurídica Substituta,
 
De ordem do senhor Secretário de Administração,

devolvem-se os presentes autos, após diligências.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção, em 26/02/2021, às 12:32, 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
0858760 e o código CRC C6CDA768.

0010233-59.2017.6.02.8000 0858760v1
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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 março de 2021.
 
 
À SAD,
 
Para trazer aos autos a lista  de verificação prevista

na PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU,  relativa a prorrogações, posto que a
contida no evento 0846233, refere-se a
acréscimos/supressões.

Ao ensejo, impende ainda trazer aos autos a
verificação da vantajosidade da prorrogação, conforme
legislação de regência. 

 
Atenciosamente,

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 01/03/2021, 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
0859633 e o código CRC EF7D2882.

0010233-59.2017.6.02.8000 0859633v1
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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 março de 2021.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0859633, remeto os

presentes autos à SAPEV, para providenciar a lista de
verificação relativa à prorrogação contratual; e à SEIC, para
aferir a vantajosidade da proposição.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/03/2021, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0859638 e o código CRC 8012B838.

0010233-59.2017.6.02.8000 0859638v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

Senhor Assessor Jurídico da Direção-Geral,

 

Trata-se da proposta de prorrogação contratual relativa à prestação de serviços de
gestão de fornecimento de combustívis, juntamente com o ARLA-32, nos termos do
Contrato n.º 08/2018, firmado coma empresa Neo Consultoria de Administração de
Benefício EIRELI.

Em atendimento a despacho dessa Assessoria, consignado no evento 0859633,
apresentamos, abaixo, a lista de verificação voltada ao trâmite pertinente à alteração
contratual pretendida, bem como discorremos de forma breve, sobre o histórico de
execução do contrato, bem como sobre a necessidade de prorrogação.

Trata-se de execução em que sobressai o cumprimento das obrigações por parte da
contratada, não havendo registro de questões que imputem entendimento pela não
continuidade da relação contrtual com o fornecedor, inclusive no interregno anterior à
atual vigência.

No quesito de necessidade da prorrogação, entendemos que, para cumprimento das
tarefas sob encargo deste Órgão, à vista da inexistência de outro tipo de contratação
que venha a prover instrumento hábil a permitir o deslocamento de servidores além do
âmbito da sede deste Tribunal, bem como o transporte de materiais, dotado este
Órgão de frota própria de veículos automotores de passeio e de carga, encontra-se
exigível, para fins de mediação dos encargos pertinentes ao objeto maior, qual seja a
efetiva aquisição de combustíveis, a fomentação de contratação de pessoa jurídica com
expertise em relação de abastecimento, posto que resulta em diversos aspectos
vantajosos, com presumível economia para a Administração Pública.

Neste sentido econônico, vislumbramos, de início, para esta Administração, a vantagem
relativa a possibilidade de economia de horas de dedicação de seus recursos humanos,
uma vez que, submetido o processo de abastecimento à execução direta, não seria
esta seção capaz de realizar, com o mesmo sucesso, as atividades pertinentes ao
negócio geral em questão, posto que para aplicação da logística envolvida no
abastecimento de sua frota demandaria um infinito número de atos para promover a
pesquisa e o controle da atividade. Não é menos verdade que, com o sistema
disponibilizado pela prestadora, emerge materialmente a economia de recursos
monetários, uma vez que a contratação oferece visualização da prática de preços no
âmbito territorial albergado pelo contrato, constatado de forma imediata com a simples
consulta do sistema ofertado pela atual contratada.

Com o acima exposto, aditadando ao supracitado as observações colocados no
formulário abaixo, evoluo o presente, sugerindo, com a devida vênia, o prosseguimento
do feito.

Ressaltamos que, em face da movimentação do servidor oficialmente designado para
gestão da contratação, com respaldo em norma interna, avocamos o presente, para
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realização dos encargos próprios de gestor.

Atenciosamente.

 

ANEXO XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

Empresa: NEO CONSULTORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO
EIRELI portadora do CNPJ: 25.765.149/0001-10

Procedimento Administrativo: 

Contrato: Contrato nº 08/2018

Objeto: Prestação de serviços de gestão de abastecimento de combustíveis,
juntamento com o ARLA-32.

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

 Consta dos autos, a seguinte documentação geral
necessária a quaisquer alterações contratuais? SimNãoEvento/Obs.

1 Documentação referente ao procedimento licitatório
realizado? X  

Pregão Eletrônico
nº 09/2018; SEI
0010233-
59.2017.6.02.8000,

 

2 Contrato original assinado pelas partes? X  
Contrato nº
08/2018; SEI
0381195

3 Eventuais termos aditivos e de apostilamentos
precedentes? X  

1º Termo Aditivo
SEI 0527506

2º Termo Aditivo
SEO 0719284
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4
Extrato da publicação na imprensa oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de apostilamentos
precedentes?

X  

Extrato Contrato
08/2019 SEI
0378884, SEI
0380872

Extrato do 1º
Termo Aditivo SEI
0527512

Extrato do 2º
Termo Aditivo SEI
0721594

 

5
O prazo de vigência do ajuste (contrato, ata, etc.) está
sendo observado devidamente? (Orientação
Normativa/AGU nº 03, de 01/04/2009)?

X   SIM.

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    SEI 0858748

7 Previsão de recurso orçamentário para suportar a
despesa, conforme o caso. X   Informação SGO

SEI 0854460

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

 
Além da documentação geral, acima, consta dos
autos a documentação abaixo, necessária à
formalização da prorrogação contratual?

SimNãoEvento/Obs.

1 Manifestação da contratada demonstrando interesse na
prorrogação do prazo vigência do contrato? X  SEI 0846232

 

2

Manifestação fundamentada da gestão acerca de: a)
histórico de execução do contrato; b) necessidade da
prorrogação; e c) eventual manutenção das condições
vantajosas do ajuste?

X  

 

Consignada no
prólogo do
presente
documento.

 

 

3

Manifestação fundamentada da gestão acerca da
manutenção, pela contratada, ao longo da execução do
ajuste, das condições de habilitação que foram exigidas na
licitação?

X  

 

Consignada no
prólogo do
presente
documento.
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4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1 Fazenda Pública Federal X    SICAF  0858748

4.2 Fazenda Pública Estadual X   SICAF 0858748

4.3 Fazenda Pública Municipal X  SICAF 0858748

4.4 INSS X  SICAF 0858748

4.5 FGTS X  SICAF 0858748

"4.6Justiça do Trabalho X  SICAF 0858748

5 Consta previsão contratual de exclusão dos custos não
renováveis? X  

 

Não se aplica à
contratação.

5.1 Caso positivo, foram analisados e excluídos? X   Não se aplica ao
presente.

 

 Gestor de contrato: Henrique Cirqueira
Freire

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 02/03/2021, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0859728 e o código CRC 93E3AD3B.

0010233-59.2017.6.02.8000 0859728v12
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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 março de 2021.
Reporto-me ao Despacho GSAD 0859638 para

devolver os autos à SEIC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/03/2021, às 16:33, 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
0861132 e o código CRC D64C8CD9.

0010233-59.2017.6.02.8000 0861132v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/03/2021, às 09:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/03/2021, às 11:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
15/03/2021, às 16:58, 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
0865184 e o código CRC 13550C85.

0010233-59.2017.6.02.8000 0865184v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 69/2021 (0865184) - RO 280/2021 - DUODÉCIMO MAR/2021.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 12/03/2021, às 09:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0865185 e o código CRC B572FF2C.
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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 março de 2021.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2021NE69 (0865184).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/03/2021, às 09:40, 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
0865330 e o código CRC 02FFD1E1.

0010233-59.2017.6.02.8000 0865330v1
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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 março de 2021.
Devolvo os autos à SAPEV, Unidade Gestora.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/03/2021, às 23:01, 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
0866986 e o código CRC DB6BE204.

0010233-59.2017.6.02.8000 0866986v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2021.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Informo que esta unidade acompanha os atos

preparatórios à novel contratação, aguardando o seu desfeche
e, inclusive, a publicação do ato que vinculará o novo gestor.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 17/03/2021, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0867492 e o código CRC E1C69774.

0010233-59.2017.6.02.8000 0867492v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2021.
Em atenção ao Despacho SAPEV 0867453, remeto

os autos à COMAP para:
a) junto à SLC, confirmar o prazo de vigência

contratual para evitar solução de continuidade da avença;
b) junto à SEIC, atender ao requisito de

compatibilidade de preços já recomendado pela AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/03/2021, às 16:25, 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
0867531 e o código CRC AD50FE1A.

0010233-59.2017.6.02.8000 0867531v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 25.165.749/0001-10 DUNS®: 944805786
Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 02/08/2021
FGTS 05/04/2021
Trabalhista Validade: 05/09/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/07/2021
Receita Municipal Validade: 07/04/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

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: 18/03/2021 20:36 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

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

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 25.165.749/0001-10 DUNS®: 944805786
Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 18/03/2021 20:36 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11
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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: 18/03/2021 20:41:17 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS 
EIRELI 
CNPJ: 25.165.749/0001-10 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: JOAO LUIS DE CASTRO 
 
CPF/CNPJ: 221.353.808-57 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 20:42:27 do dia 18/03/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: A3KE180321204227 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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E-mail - 0868490

Data de Envio: 
  19/03/2021 08:26:11

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

Para:
    contratos@neofacilidades.com.br

Assunto: 
  Renovação - Contrato TRE/AL nº 08/2018 - Processo Sei nº 0010233-59.2017.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezados,

Nas tratativas da renovação do Contrato TRE/AL nº 08/2018, verificamos que não foi possível aferir
vantajosidade na sua manutenção.
Em virtude disto, questionamos a possibilidade de oferta de proposta mais vantajosa pra este Tribunal, a
partir de um desconto superior ao já contratualmente estabelecido, 2,01%.
Ressaltamos a necessidade de breve resposta, dada a proximidade do encerramento deste Contrato,
próximo 19/04/2021.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
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De: Carla Araujo <analises4@neofacilidades.com.br>
Para: "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
CC: Ana Scarassati <analises3@neofacilidades.com.br>, Contratos <contratos@neofacilidades.com.br>,
Daniele Guissi <daniele.guissi@neofacilidades.com.br>, Licitação <licitacao@neofacilidades.com.br>
Data: 19/03/2021 12:12 PM
Assunto: [seic] RES: Renovação - Contrato TRE/AL nº 08/2018 - Processo Sei nº 0010233-
59.2017.6.02.8000 / TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - 1667
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Bom dia.
 
Prezada Lisiana,
Conforme solicitação referente a negociação da taxa administra�va que atualmente é de (-2,01%) do contrato nº
08/2018, peço a gen�leza que nos informe qual a  taxa de desconto é viável para Administração e um parecer jus�fica
o mo�vo pelo qual deseja essa redução, para que possamos enviar solicitação junto a
Aguardaremos um breve retorno.
 
Qualquer dúvida ou nova solicitação, estaremos a disposição.
 
Atenciosamente,

 
-----Mensagem original-----
De: Contratos 
Enviada em: sexta-feira, 19 de março de 2021 10:09
Para: ContratosNeo
Assunto: ENC: Renovação - Contrato TRE/AL nº 08/2018 - Processo Sei nº 0010233-59.2017.6.02.8000
 
 
 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] Enviada em: sexta-feira, 19 de março
2021 08:26
Para: Contratos
Assunto: Renovação - Contrato TRE/AL nº 08/2018 - Processo Sei nº 0010233-59.2017.6.02.8000
 
Prezados,
 
Nas trata�vas da renovação do Contrato TRE/AL nº 08/2018, verificamos que não foi possível aferir vantajosidade na s
manutenção.
Em virtude disto, ques�onamos a possibilidade de oferta de proposta mais vantajosa pra este Tribunal, a par�r de um
desconto superior ao já contratualmente estabelecido, 2,01%.
Ressaltamos a necessidade de breve resposta, dada a proximidade do encerramento deste Contrato, próximo
19/04/2021.
 
Atenciosamente,
 
Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
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E-mail - 0869013

Data de Envio: 
  19/03/2021 15:36:43

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

Para:
    contratos@neofacilidades.com.br

Assunto: 
  Renovação - Contrato TRE/AL nº 08/2018 - Processo Sei nº 0010233-59.2017.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezados, 

Como dito em nosso e-mail anterior, no andamento do procedimento da prorrogação do Contrato nº
08/2018, não foi possível aferir a vantajosidade do percentual de desconto de 2,01%.

Para tanto, na página eletrônica https://www.bancodeprecos.com.br/, tendo como filtro as licitações
ocorridas nos últimos 120 (cento e vinte dias), nos estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Paraíba,
escolhidos por similaridade, obtivemos 10 (dez) propostas de preço vencedoras que, juntas, resultaram
em uma média de desconto de 2,34%, como se observa da tabela anexa

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Anexos:
    Planilha.pdf
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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 2021.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de prorrogação do Contrato nº 08/2018,

firmado com a empresa Neo Consultoria e Administração de
Benefícios Eireli, CNPJ: 25.165.749/0001-10, que tem por
objeto a prestação do serviço de gestão de abastecimento de
combustíveis, com vigência até 19/04/2020.

 
Os autos foram encaminhados pelo senhor

Secretário de Administração, Despacho GSAD - 0867531, para
atendimento da recomendação da AJ-DG, quanto à
necessária aferição da compatibilidade de preços.

 
De início, a empresa manifestou interesse na

renovação do contrato, mantendo-se inalteradas as atuais
condições contratuais, com taxa de administração de -2,01%
(negativa em dois inteiros e um centésimo por cento),
evento 0846232.

 
Para fins de verificação da vantajosidade na

continuidade desta contratação, efetuamos uma pesquisa no
site banco de preços, a partir de contratações firmadas nos
estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Paraíba,
escolhidos por afinidade econômica e geográfica, nos últimos
120 (cento e vinte) dias, excluídas as licitações iguais.
Resultando, assim, em um total de 10 (dez) licitações, como se
observa do relatório presente no evento Sei 0869314.
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Importa registrar que o relatório elaborado pelo
citado site não apresenta, de imediato, os percentuais de
descontos e/ou acréscimos firmados nas contratações. Assim,
faz-se necessário o acesso das licitações, para
visualização das propostas de preços vencedoras. Podemos
visualizar estas documentações no evento 0869338. 

 
De posse destes percentuais, obtivemos o valor

médio de desconto efetivo de 2,34% (dois vírgula trinta e
quatro por cento), conforme se observa da tabela a seguir,
superior, cerca de 16% (dezesseis por cento), às disposições
contratuais atualmente estabelecidas.

 
Licitação Taxa de

administração
Percentual
de
desconto

Desconto
efetivoUF Data Identificação Órgão

PB 26/02/21 NºPregão:22021 /
UASG:114613

FUNDAÇÃO
INSTITUTO
BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA –
IBGE

0,00% -4,60% -4,60%

PB 22/02/21 NºPregão:22021 /
UASG:240114

INSTITUTO
NACIONAL DO
SEMIÁRIDO -
INSA

2,20% -1,64% 0,56%

PE 04/02/21 NºPregão:12021 /
UASG:982477

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
LIMOEIRO

-4,61% 0,00% -4,61%

SE 31/12/20 Nº Pregão: 52020 /
UASG: 928165

FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE DE
MONTE ALEGRE
DE SERGIPE/S

0,00% -0,06% -0,06%

SE 30/12/20 NºPregão:22020 /
UASG:928166

FUNDO
MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA
SOCIAL DE
MONTE ALEGRE
DE SERGIPE/SE

0,00% -0,06% -0,06%

SE 30/12/20 NºPregão:62020 /
UASG:983183

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
MONTE ALEGRE
DE SERGIPE

0,00% -0,06% -0,06%

PB 11/12/20 NºPregão:1832020
/ UASG:925302

Governo do
Estado da Paraíba 0,00% 0,00% 0,00%

PB 09/12/20 NºPregão:152020 /
UASG:135011 EMBRAPA/CNPA -6,00% 0,00% -6,00%
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AL 17/11/21 NºPregão:12020 /
UASG:130240

EMBRAPA –
CENTRO
NACIONAL DE
PESQUISA DE
ALIMENTOS E
TERRITORIOS
CNAT

-4,09% 0,00% -4,09%

SE 10/11/21 NºPregão:12020 /
UASG:152426

INSTITUTO
FEDERAL DE
SERGIPE/CAMPUS
ESTANCIA

-4,50% 0,00% -4,50%

MÉDIA -2,34%

 
Dentro deste cenário, entramos em contato com a

contratada, por meio de correspondências
eletrônicas, 0868490 e 0869013, na tentativa de que fosse
apresentada proposta mais vantajosa pra este Regional, em
consonância com a pesquisa de preço efetuada. Proposição
esta que fora formalmente aceita pela empresa, como se
observa das documentações presentes nos eventos
Sei 0869355 e 0869360.

 
Por tudo exposto, entendemos, s.m.j., ser

vantajosa a renovação com a empresa Neo Consultoria e
Administração de Benefícios Eireli, desde que formalizado
Aditivo que vise atualizar a taxa de administração, nos moldes
das documentações constantes destes autos.

 
Por oportuno, registramos que foram atualizadas as

certidões de regularidade extraídas junto ao Sicaf e TCU
(consolidada PJ e Pessoa Física), presentes no evento
Sei 0868436.

 
À deliberação superior,
 
Respeitosamente,
 

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contrações - SEIC

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 22/03/2021, às 14:28, 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
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Relatório gerado no dia 19/03/2021 07:25:11  (IP: 2804:14d:1283:88a7:3043:4d56:dadc:c04b)Relatório gerado no dia 19/03/2021 07:25:11  (IP: 2804:14d:1283:88a7:3043:4d56:dadc:c04b)

Média dos Preços Obtidos: R$ 548.617,52

Relatório de Cotação: Abastecimento

Pesquisa realizada Pesquisa realizada entre 19/03/2021 07:21:11 e 19/03/2021 07:20:30entre 19/03/2021 07:21:11 e 19/03/2021 07:20:30

Item 1: controle de abastecimento de veículosItem 1: controle de abastecimento de veículos

PREÇOSPREÇOS QUANTIDADEQUANTIDADE PREÇO ESTIMADOPREÇO ESTIMADO TOTALTOTAL

11 1 R$ 548.617,52 (un) R$ 548.617,52

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO |

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Unidade Estadual

do IBGE na Paraíba

NºPregão:22021

UASG:114613

26/02/2021 R$ 0,00

2 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA |

Instituto Nacional do Semi-árido Celso Furtado

NºPregão:22021

UASG:240114

22/02/2021 R$ 130,54

3 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE RONDÔNIA - IPEM/RO | PREFEITURA

MUNICIPAL DE LIMOEIRO

NºPregão:12021

UASG:982477

04/02/2021 R$ 2.546.900,00

4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE/SE NºPregão:52020

UASG:928165

31/12/2020 R$ 686.437,86

5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE/SE NºPregão:52020

UASG:928165

31/12/2020 R$ 151.429,06

6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE DE

SERGIPE/SE

NºPregão:22020

UASG:928166

30/12/2020 R$ 91.497,59

7 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE NºPregão:62020

UASG:983183

30/12/2020 R$ 228.812,63

8 Governo do Estado da Paraíba | Secretaria de Estado da Administração da

Paraíba

NºPregão:1832020

UASG:925302

11/12/2020 R$ 1.831.500,00

9 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuária | EMBRAPA/CNPA

NºPregão:152020

UASG:135011

09/12/2020 R$ 0,01

10 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuária | EMBRAPA CENTRO NACIONAL DE

PESQUISA DE ALIMENTOS E TERRITORIOS CNAT

NºPregão:12020

UASG:130240

17/11/2020 R$ 26.747,00

11 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria de Educação Media e Tecnológica |

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE/CAMPUS ESTANCIA

NºPregão:12020

UASG:152426

10/11/2020 R$ 471.337,99

Valor UnitárioValor Unitário R$ 548.617,52R$ 548.617,52

Valor Global:Valor Global:   R$ 548.617,52R$ 548.617,52
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Item 1: controle de abastecimento de veículos

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,00R$ 0,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Unidade Estadual do IBGE na Paraíba

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços continuados de

administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis em rede

de postos credenciados e lavagem automotiva para o Censo Demográfico 2021

na Paraíba.

Descrição:Descrição: Controle de Abastecimento de VeículosControle de Abastecimento de Veículos - Controle de abastecimento de

veículos

Data:Data: 26/02/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:114613

Lote/Item:Lote/Item: 1/4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PB

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 20/09/2020 à 19/03/2021; Palavra Chave: controle de abastecimento de veiculos; UF(s): AL,SE,PB,PE; Apenas
Materiais; Operador: QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 0,00

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Controle de abastecimento de veículos                                    

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Santana de Parnaíba CALC CANOPO, 11 (19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 130,54R$ 130,54

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

Instituto Nacional do Semi-árido Celso Furtado

Objeto:Objeto: Contratação do serviço de intermediação de fornecimento de combustíveis

mediante sistema informatizado com utilização de cartão magnético.

Descrição:Descrição: Controle de Abastecimento de VeículosControle de Abastecimento de Veículos - Controle de abastecimento de

veículos

Data:Data: 22/02/2021 09:01

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:240114

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PB

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 20/09/2020 à 19/03/2021; Palavra Chave: controle de abastecimento de veiculos; UF(s): AL,SE,PB,PE; Apenas
Materiais; Operador: QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 130,54

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Controle de abastecimento de veículos                                    

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Santana de Parnaíba CALC CANOPO, 11 (19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 548.617,52 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 548.617,52

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade controle de abastecimento de veículos
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Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2.546.900,00R$ 2.546.900,00

Órgão:Órgão: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE RONDÔNIA - IPEM/RO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para Gerenciamento da Frota de Veículos, para Presta

os Serviços de Implantação e Operação de um Sistema Informatizado, via

internet, integrado de Gestão de Frota de Veículos, com vistas ao Fornecimento

contínuo e ininterrupto de combustíveis, Lubrificantes, filtros, através da

Tecnologia de Cartão, para os Veículos automotores da frota do Fundo Municipal

de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Educação

e Prefeitura Municipal..

Descrição:Descrição: Controle de Abastecimento de VeículosControle de Abastecimento de Veículos - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, PARA PRESTA OS SERVIÇOS DE

IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET,

INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO

FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS,

LUBRIFICANTES, FILTROS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO, PARA OS

VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL

Data:Data: 04/02/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:982477

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 20/09/2020 à 19/03/2021; Palavra Chave: controle de abastecimento de veiculos; UF(s): AL,SE,PB,PE; Apenas
Materiais; Operador: QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

30.379.128/0001-79
* VENCEDOR *

MV2 SERVICOS LTDA R$ 2.546.900,00

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Apresentamos a nossa proposta comercial para a contratação de empresa para Gerenciamento da Frota de Veículos, para Presta os Serviços de Im
plantação e Operação de um Sistema Informatizado, via internet, integrado de Gestão de Frota de Veículos, com vistas ao Fornecimento contínuo e ininterrupto
de combustíveis, Lubrificantes, filtros, através da Tecnologia de Cartão, para os Veículos automotores da frota do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal d
e Assistência Social, Fundo Municipal de Educação e Prefeitura Municipal.                                    

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Barueri AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 (71) 3016-0123 societario@dscontabilidade.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 686.437,86R$ 686.437,86

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE/SE

Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

aquisição de combustível com fornecimento contínuo e fracionado, conforme

demanda para suprir às necessidades da frota de veículos da Secretaria

Municipal de Saúde de Monte Alegre de Sergipe/SE..

Descrição:Descrição: Controle de Abastecimento de VeículosControle de Abastecimento de Veículos - Aquisição de combustível tipo

Gasolina Comum com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda

para suprir às necessidades da frota de veículos da Secretaria Municipal de

Saúde de Monte Alegre de Sergipe/SE. Conforme o edital.

Data:Data: 31/12/2020 10:02

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:52020 / UASG:928165

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 31/12/2020 13:31

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 150.000

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SE

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 20/09/2020 à 19/03/2021; Palavra Chave: controle de abastecimento de veiculos; UF(s): AL,SE,PB,PE; Apenas
Materiais; Operador: QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

03.248.460/0001-21
* VENCEDOR *

AUTO POSTO NENZITA LTDA R$ 686.437,86

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Venda de Combustível tipo Gasolina Comum com Fornecimento continuo e fracionado, conforme demanda para suprir as necessidades da frota de 
veículos da Secretaria Municipal de saúde de Monte Alegre de Sergipe/SE.                                    

Endereço:Endereço:

,
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Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 151.429,06R$ 151.429,06

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE/SE

Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

aquisição de combustível com fornecimento contínuo e fracionado, conforme

demanda para suprir às necessidades da frota de veículos da Secretaria

Municipal de Saúde de Monte Alegre de Sergipe/SE..

Descrição:Descrição: Controle de Abastecimento de VeículosControle de Abastecimento de Veículos - Aquisição de combustível tipo Óleo

Diesel S10 com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda para

suprir às necessidades da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de

Monte Alegre de Sergipe/SE. Conforme o edital.

Data:Data: 31/12/2020 10:02

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:52020 / UASG:928165

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 31/12/2020 13:31

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 40.000

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SE

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 20/09/2020 à 19/03/2021; Palavra Chave: controle de abastecimento de veiculos; UF(s): AL,SE,PB,PE; Apenas
Materiais; Operador: QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

03.248.460/0001-21
* VENCEDOR *

AUTO POSTO NENZITA LTDA R$ 151.429,06

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Venda de Combustível tipo Óleo Diesel S10 com Fornecimento continuo e fracionado, conforme demanda para suprir as necessidades da frota de v
eículos da Secretaria Municipal de Saúde de Monte Alegre de Sergipe/SE.                                    

Endereço:Endereço:

,

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 91.497,59R$ 91.497,59

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTE ALEGRE DE

SERGIPE/SE

Objeto:Objeto: Aquisição de combustível com fornecimento contínuo e fracionado, conforme

demanda para suprir às necessidades da frota de veículos da Secretaria

Municipal de Assistência Social de Monte Alegre de Sergipe/SE..

Descrição:Descrição: Controle de Abastecimento de VeículosControle de Abastecimento de Veículos - Aquisição de combustível tipo

Gasolina Comum com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda

para suprir às necessidades da frota de veículos da Secretaria Municipal de

Assistência Social de Monte Alegre de Sergipe/SE. Descrição conforme o edital.

Data:Data: 30/12/2020 16:36

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:22020 / UASG:928166

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 30/12/2020 17:40

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20.000

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SE

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 20/09/2020 à 19/03/2021; Palavra Chave: controle de abastecimento de veiculos; UF(s): AL,SE,PB,PE; Apenas
Materiais; Operador: QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

03.248.460/0001-21
* VENCEDOR *

AUTO POSTO NENZITA LTDA R$ 91.497,59

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Venda de Combustível tipo Gasolina Comum com Fornecimento continuo e fracionado, conforme demanda para suprir as necessidades da frota de 
veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Monte Alegre de Sergipe/SE.                                    

Endereço:Endereço:

,

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 228.812,63R$ 228.812,63

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 20/09/2020 à 19/03/2021; Palavra Chave: controle de abastecimento de veiculos; UF(s): AL,SE,PB,PE; Apenas
Materiais; Operador: QtdFornecedor:
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Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

aquisição de combustível com fornecimento contínuo e fracionado, conforme

demanda para suprir às necessidades da frota de veículos da prefeitura

municipal de Monte Alegre de Sergipe/SE..

Descrição:Descrição: Controle de Abastecimento de VeículosControle de Abastecimento de Veículos - Aquisição de combustível tipo

Gasolina Comum com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda

para suprir às necessidades da frota de veículos da prefeitura municipal de

Monte Alegre de Sergipe/SE. Descrição conforme o edital.

Data:Data: 30/12/2020 09:03

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:62020 / UASG:983183

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 30/12/2020 13:48

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 50.000

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SE

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

03.248.460/0001-21
* VENCEDOR *

AUTO POSTO NENZITA LTDA R$ 228.812,63

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Venda de Combustível tipo Gasolina Comum com Fornecimento continuo e fracionado, conforme demanda para suprir as necessidades da frota de 
veículos da Prefeitura Municipal de Monte Alegre de Sergipe/SE.                                    

Endereço:Endereço:

,

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.831.500,00R$ 1.831.500,00

Órgão:Órgão: Governo do Estado da Paraíba 

Secretaria de Estado da Administração da Paraíba

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de

gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina

de aviação-AVGAS e querosene de aviação-QAV) em rede de postos

credenciados, com implantação e operação de sistema informatizado e

integrado, acessível via web e tecnologia de pagamento por meio de cartão

microprocessado (com chip ou magnético).

Descrição:Descrição: Controle de Abastecimento de VeículosControle de Abastecimento de Veículos - CONTRATAÇÃO de empresa

especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle

de fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina de aviação-AVGAS e

querosene de aviação-QAV) em rede de postos credenciados, com implantação e

operação de sistema informatizado e integrado, acessível via web e tecnologia de

pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético).

Conforme Termo de Referência

CatSer:CatSer: 2537225372 - Controle de abastecimento de veículos

Data:Data: 11/12/2020 13:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1832020 / UASG:925302

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 18/12/2020 10:34

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PB

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 20/09/2020 à 19/03/2021; Palavra Chave: controle de abastecimento de veiculos; UF(s): AL,SE,PB,PE; Apenas
Materiais; Operador: QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

03.817.702/0001-50
* VENCEDOR *

VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA R$ 1.831.500,00

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de combustível aeroná
utico (gasolina de aviação-AVGAS e querosene de aviação-QAV) em rede de postos credenciados, com implantação e operação de sistema informatizado e inte
grado, acessível via web e tecnologia de pagamento por meio de cartão microprocessado (com chip ou magnético                                    

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

GO Rio Verde RUA ROSULINO FERREIRA GUIMARAES, 839 dario da Costa Barbosa Junior (64) 2101-5500 licitacoes@brasilcard.com

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,01R$ 0,01

Data:Data: 09/12/2020 09:12

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 20/09/2020 à 19/03/2021; Palavra Chave: controle de abastecimento de veiculos; UF(s): AL,SE,PB,PE; Apenas
Materiais; Operador: QtdFornecedor:
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EMBRAPA/CNPA

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de

gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, em rede de postos

credenciada, através de sistema informatizado e integrado com tecnologia de

cartão eletrônico com chip, para a frota de veículos da Embrapa Algodão.

Descrição:Descrição: Controle de Abastecimento de VeículosControle de Abastecimento de Veículos - Prestação, por empresa

especializada, de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de

combustíveis, em rede de postos credenciada, através de sistema informatizado

e integrado com tecnologia de cartão eletrônico com chip, para a frota de

veículos da Embrapa Algodão, conforme estabelecido no Edital e em seus

Anexos.

CatSer:CatSer: 2537225372 - Controle de abastecimento de veículos

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:152020 / UASG:135011

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 21/12/2020 11:07

Homologação:Homologação: 21/12/2020 11:09

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 25.890.400

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PB

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

20.217.208/0001-74
* VENCEDOR *

GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA R$ 0,01

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Prestação, por empresa especializada, de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, em rede de postos credenciada, atr
avés de sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartão eletrônico com chip, para a frota de veículos da Embrapa Algodão, conforme estabelecido 
no Edital e em seus Anexos.                                    

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 ALEX (41) 3434-3887 mara@mcconsultoria.srv.br

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 26.747,00R$ 26.747,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EMBRAPA CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE ALIMENTOS E TERRITORIOS

CNAT

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, em rede de postos

credenciada, através de sistema informatizado e integrado com tecnologia de

cartão eletrônico com chip, para a frota de veículos da Embrapa Alimentos e

Territórios - CNAT..

Descrição:Descrição: Controle de Abastecimento de VeículosControle de Abastecimento de Veículos - Controle de abastecimento de

veículos - Gasolina Comum

CatSer:CatSer: 2537225372 - Controle de abastecimento de veículos

Data:Data: 17/11/2020 09:03

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:12020 / UASG:130240

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 6.200

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 20/09/2020 à 19/03/2021; Palavra Chave: controle de abastecimento de veiculos; UF(s): AL,SE,PB,PE; Apenas
Materiais; Operador: QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

00.604.122/0001-97
* VENCEDOR *

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA R$ 26.747,00

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Apresentamos nossa proposta comercial no produto gerenciamento do abastecimento e manutenção, declaramos que atendemos todos os itens d
e habilitação bem como nossa proposta. declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos os custos, despesas, taxas e demais impostos para perfeita e
xecução do contrato. declaramos que a proposta tem validade de 60 (sessenta) dias do PE 1/2020 do objeto prestação de serviços de gerenciamento, controle 
e fornecimento de combustíveis, em rede de postos credenciada, através de sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartão eletrônico com chip, p
ara a frota de veículos da Embrapa Alimentos e Territórios - CNAT, de acordo com as especificações técnicas, condições, quantidades e padrões de desempenh
o e qualidade estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).                                    

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

MG Uberlândia R MACHADO DE ASSIS, 904 (34) 3214-0133

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 471.337,99R$ 471.337,99

Data:Data: 10/11/2020 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 20/09/2020 à 19/03/2021; Palavra Chave: controle de abastecimento de veiculos; UF(s): AL,SE,PB,PE; Apenas
Materiais; Operador: QtdFornecedor:

6/7Anexo - Seleção licitações - Banco de Preço (0869314)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 802



Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Media e Tecnológica 

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE/CAMPUS ESTANCIA

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada no gerenciamento informatizado de

combustíveis com utilização de cartão magnético ou eletrônico, envolvendo a

implantação do sistema e o fornecimento (gasolina, etanol e diesel), visando

atender aos veículos pertencentes à frota do Instituto Federal de Sergipe..

Descrição:Descrição: Controle de Abastecimento de VeículosControle de Abastecimento de Veículos - Controle de abastecimento de

veículos

CatSer:CatSer: 2537225372 - Controle de abastecimento de veículos

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12020 / UASG:152426

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 20/11/2020 11:43

Homologação:Homologação: 20/11/2020 11:45

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 11

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SE

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

20.217.208/0001-74
* VENCEDOR *

GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA R$ 471.337,99

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Controle de abastecimento de veículos. contratação de serviços de empresa especializada no gerenciamento informatizado de combustíveis com u
tilização de cartão eletrônico ou magnético, envolvendo a implantação do sistema e o fornecimento (gasolina, etanol e diesel), visando atender aos veículos per
tencentes à frota do Instituto Federal de Sergipe (Campus, Reitoria e Anexos) pelo período de 12(doze) meses                                    

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

CALCADA DAS MARGARIDAS, 163 ALEX (41) 3434-3887 mara@mcconsultoria.srv.br
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Goldi Serviços e  Administração LTDA - CNPJ 20.217.208/0001-74 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES: RUA GUIDO SCOTTI, 185 – BAIRRO TINGUI  

 CEP 82.620.220 – CURITIBA/PR 
Fone : (41) 3434-3887 

 

ANEXO IV 
PROPOSTA  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 
Processo Administrativo n.°23463.000242/2020-11 

 

IDENTIFICAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL:    GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA 

CNPJ: 20.217.208/0001-74  INSCRIÇÃO:    

ENDEREÇO:   Calçada das Margaridas, 163, Sala 02  BAIRRO: Alphaville Comercial 

CEP: 06453-038  MUNICÍPIO/UF:   Barueri/SP 

TELEFONE:  (41)   3434-3887   CELULAR:  (41) 99610-5450 

EMAIL:   mara@mcconsultoria.srv.br, docs@mcconsultoria.srv.br 

 
Apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇO para a execução do objeto da licitação abaixo, conforme discriminado na 
planilha em anexo: 

Objeto 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de empresa 
especializada no gerenciamento informatizado de combustíveis com utilização de cartão eletrônico ou magnético, 
envolvendo a implantação do sistema e o fornecimento (gasolina, etanol e diesel), visando atender aos veículos 
pertencentes à frota do Instituto Federal de Sergipe (Campus, Reitoria e Anexos) pelo período de 12(doze) meses, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
Quantidades estimativas individualizadas por Órgãos Gerenciador e Participantes: 

UASG  ORDEM  TIPO DE 
COMBUSTÍVEL  

CONSUMO ANUAL (MÉDIA DOS 
ÚLTIMOS 3 ANOS ADICIONADO O 

% DE ACRÉSCIMO  

UNIDADE  VALOR 
UNITÁRIO*  

VALOR TOTAL 
ANUAL  

Estância 

01  Gasolina Comum  2968  Litro  4,39  R$ 13.029,52  

02  Álcool  --  Litro  3,43    

03  Diesel  5644  Litro  3,63  R$ 20.487,72  

04  Diesel S-10  --  Litro  3,57    

  Valor Total  R$ 33.517,24  

Aracaju 

01  Gasolina Comum  2000  Litro  4,39  R$ 8.780  

02  Álcool  --  Litro  3,43    

03  Diesel  30000  Litro  3,63  R$ 108.900   

04  Diesel S-10  --  Litro  3,57    

  Valor Total  117.680  

Itabaina 

01  Gasolina Comum  684  Litro  4,39  R$ 3.002,76  

02  Álcool  --  Litro  3,43    

03  Diesel  --  Litro  3,63    

04  Diesel S-10  7641  Litro  3,57  R$ 27.278,37  

  Valor Total  R$ 30.281,13  

N. Sra. 
Glória 

01  Gasolina Comum  420  Litro  4,39  R$ 1.843,80  

02  Álcool  --  Litro  3,43    

03  Diesel  8000  Litro  3,63  R$ 29.040,00  

04  Diesel S-10  --  Litro  3,57    

  Valor Total  R$ 30.883,80  

N. Sra. 
Socorro 

01  Gasolina Comum  2000  Litro  4,39  R$ 8.780,00  

02  Álcool  --  Litro  3,43    

03  Diesel  --  Litro  3,63    

04  Diesel S-10  --  Litro  3,57    
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  Valor Total  R$ 8.780,00  

Lagarto 

01  Gasolina Comum  500  Litro  4,39  R$ 2.195,00  

02  Álcool  --  Litro  3,43    

03  Diesel  4407  Litro  3,63  R$ 15.997,41  

04  Diesel S-10  --  Litro  3,57    

  Valor Total  R$ 18.192,41  

Propriá 

01  Gasolina Comum  3258  Litro  4,39  R$ 14.302,62  

02  Álcool   --  Litro  3,43    

03  Diesel  3350  Litro  3,63  R$ 12.160,50  

04  Diesel S-10  --  Litro  3,57    

  Valor Total  R$ 26.463,12  

Poço 
Redondo 

01  Gasolina Comum  1000  Litro  4,39  R$ 4.390,00  

02  Álcool   --  Litro  3,43    

03  Diesel  10000  Litro  3,63  R$ 36.300,00  

04  Diesel S-10  1000  Litro  3,57  R$ 3570,00  

  Valor Total  R$ 44.260,00  

Reitoria 
e 

Anexos 

01  Gasolina Comum  6500  Litro  4,39  R$ 28.535,00  

02  Álcool   1300  Litro  3,43  R$ 4.459,00  

03  Diesel  15600  Litro  3,63  R$ 56.628,00  

04  Diesel S-10  --  Litro  3,57    

  Valor Total  R$ 89.622,00  

São 
Cristóvão 

01  Gasolina Comum  4560  Litro  4,39  R$ 20.018,40  

02  Álcool   --  Litro  3,43    

03  Diesel  13890  Litro  3,63  R$ 50.420,70  

04  Diesel S-10  4766  Litro  3,57  R$ 17.014,62  

  Valor Total  R$ 87.453,72  

Tobias 
Barreto 

01  Gasolina Comum  --  Litro  4,39    

02  Álcool   --  Litro  3,43    

03  Diesel  1767  Litro  3,63  R$ 6.414,21  

04  Diesel S-10  --  Litro  3,57    

  Valor Total R$ 6.414,21  

VALOR TOTAL R$ 493.547,63  

VALOR TAXA DE DESCONTO A SER APLICADA 4,5% 

VALOR FINAL COM O DESCONTO R$ 471.337,98 

Valor total: Quatro centos e setenta e um mil e trezentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos.  
 

DECLARAÇÕES 

Declara sob as penas da lei que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações a serem assumidas; bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório. 
  
Declara que nos preços cotados estão inclusos todos os custos envolvidos para atender o objeto e objetivo da 
contratação, bem como salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, a lucratividade, 
frete, seguros, taxas e contribuições e quaisquer outros, de qualquer natureza, que incidam sob os bens e serviços 
requeridos, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. 
 
Declaramos plenos conhecimentos das condições necessárias para a prestação do serviço.  
 
Demais condições, conforme o edital e seus anexos.  
 
Declaramos estar de acordo com as condições impostas no edital e seus anexos para execução do serviço contratado.  
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 OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

-Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo 
determinado no documento de convocação, indicando para esse fim os dados do Responsável pela assinatura do 
mesmo: 

a) Nome: Alex dos Santos Belarmino 
b) Cargo/Função na empresa: Representante Legal 
c) CPF: 071.110.899-44 

d) RG: 9.452.411-3 SESP –PR 
 

-Dados bancários para pagamento: 
a) Banco: SANTANDER 
b) Agência: 4635 
c) Conta Corrente: 13.0030270 
 

-Dados para contato e endereço para o caso de envio de documentos: 
a) Nome da pessoa de contato: Alex dos Santos Belarmino 

               b) Endereço completo: Departamento de Licitações: Rua Guido Scotti, 185 – Bairro Tingui  
 CEP 82.620.220 – Curitiba/PR 
c) Endereço de e-mail: docs@mcconsultoria.srv.br 

d) Telefone para contato: (41) 3434-3887 
 

Endereço para correspondências: Departamento de Licitações: Rua Guido Scotti, 185 – Bairro Tingui 
 CEP 82.620.220 – Curitiba/PR 

 
 

-Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação. 
 

Barueri, 10 de novembro 2020 

 
Alex dos Santos Belarmino - Representante Legal 

RG Nº 9.452.411-3 SESP -PR 
CPF 071.110.899-44 
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130240.12020 .2824 .5003 .27480

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

EMBRAPA CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE ALIMENTOS E TERRITORIOS CNAT

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00001/2020

Às 09:03 horas do dia 17 de novembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal OSI 05/2020 de 01/09/2020, 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
21173.000255/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado.
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento,
controle e fornecimento de combustíveis, em rede de postos credenciada, através de sistema informatizado e integrado
com tecnologia de cartão eletrônico com chip, para a frota de veículos da Embrapa Alimentos e Territórios - CNAT.. 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 - GRUPO 1
Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos
Descrição Complementar: Controle de abastecimento de veículos - Gasolina Comum
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6.200 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 27.887,6000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, pelo melhor lance de 4,0900 % (valor com desconto: R$
26.746,9972) .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos
Descrição Complementar: Controle de abastecimento de veículos - Gasolina Aditivada
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 694,8000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, pelo melhor lance de 4,0900 % (valor com desconto: R$ 666,3827) .

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos
Descrição Complementar: Controle de abastecimento de veículos - Álcool (Etanol Hidratado)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.405,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, pelo melhor lance de 4,0900 % (valor com desconto: R$ 3.265,7355)
.

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos
Descrição Complementar: Controle de abastecimento de veículos - Diesel Comum
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 532,0500 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, pelo melhor lance de 4,0900 % (valor com desconto: R$ 510,2892) .

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos
Descrição Complementar: Controle de abastecimento de veículos - Diesel S-10
Tratamento Diferenciado: -
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Quantidade: 14.400 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 51.148,8000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, pelo melhor lance de 4,0900 % (valor com desconto: R$
49.056,8141) .

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 83.668,2500 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 80.246,2187 .

Itens do grupo:

 1 - Controle de Abastecimento de Veículos

 2 - Controle de Abastecimento de Veículos

 3 - Controle de Abastecimento de Veículos

 4 - Controle de Abastecimento de Veículos

 5 - Controle de Abastecimento de Veículos

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - Controle de Abastecimento de Veículos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Desconto Valor com

Desconto
Data/Hora
Registro

00.604.122/0001-97 TRIVALE
ADMINISTRACAO
LTDA

Não Não 6.200 3,8400 % R$ 26.816,7162 16/11/2020
15:12:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apresentamos nossa proposta comercial no produto
gerenciamento do abastecimento e manutenção, declaramos que atendemos todos os itens de habilitação
bem como nossa proposta. declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos os custos, despesas, taxas
e demais impostos para perfeita execução do contrato. declaramos que a proposta tem validade de 60
(sessenta) dias do PE 1/2020 do objeto prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de
combustíveis, em rede de postos credenciada, através de sistema informatizado e integrado com tecnologia
de cartão eletrônico com chip, para a frota de veículos da Embrapa Alimentos e Territórios - CNAT, de acordo
com as especificações técnicas, condições, quantidades e padrões de desempenho e qualidade estabelecidas
no Termo de Referência (Anexo I).

05.340.639/0001-30 PRIME
CONSULTORIA E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA

Não Não 6.200 0,0100 % R$ 27.884,8113 11/11/2020
17:40:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controle de abastecimento de veículos - Gasolina Comum

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto Valor com Desconto CNPJ/CPF Data/Hora Registro
0,0100 % R$ 27.884,8113 05.340.639/0001-30 17/11/2020 09:03:46:773
3,8400 % R$ 26.816,7162 00.604.122/0001-97 17/11/2020 09:03:46:773
4,0900 % R$ 26.746,9972 00.604.122/0001-97 17/11/2020 11:41:23:097
4,0000 % R$ 26.772,0960 05.340.639/0001-30 17/11/2020 11:42:04:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 17/11/2020
12:13:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ/CPF:
00.604.122/0001-97, pelo melhor lance de 4,0900%.

Habilitado 17/11/2020
13:34:08

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ/CPF:
00.604.122/0001-97

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - Controle de Abastecimento de Veículos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)
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CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP

Quantidade Desconto Valor com
Desconto

Data/Hora
Registro

00.604.122/0001-97 TRIVALE
ADMINISTRACAO
LTDA

Não Não 150 3,8400 % R$ 668,1197 16/11/2020
15:12:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apresentamos nossa proposta comercial no produto
gerenciamento do abastecimento e manutenção, declaramos que atendemos todos os itens de habilitação
bem como nossa proposta. declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos os custos, despesas,
taxas e demais impostos para perfeita execução do contrato. declaramos que a proposta tem validade de 60
(sessenta) dias do PE 1/2020 do objeto prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de
combustíveis, em rede de postos credenciada, através de sistema informatizado e integrado com tecnologia
de cartão eletrônico com chip, para a frota de veículos da Embrapa Alimentos e Territórios - CNAT, de acordo
com as especificações técnicas, condições, quantidades e padrões de desempenho e qualidade estabelecidas
no Termo de Referência (Anexo I).

05.340.639/0001-30 PRIME
CONSULTORIA E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA

Não Não 150 0,0100 % R$ 694,7306 11/11/2020
17:40:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controle de abastecimento de veículos - Gasolina Aditivada

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto Valor com Desconto CNPJ/CPF Data/Hora Registro
0,0100 % R$ 694,7306 05.340.639/0001-30 17/11/2020 09:03:46:773
3,8400 % R$ 668,1197 00.604.122/0001-97 17/11/2020 09:03:46:773
4,0900 % R$ 666,3827 00.604.122/0001-97 17/11/2020 11:41:37:373
4,0000 % R$ 667,0080 05.340.639/0001-30 17/11/2020 11:41:56:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 17/11/2020
12:13:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ/CPF:
00.604.122/0001-97, pelo melhor lance de 4,0900%.

Habilitado 17/11/2020
13:34:08

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ/CPF:
00.604.122/0001-97

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 3 - GRUPO 1 - Controle de Abastecimento de Veículos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Desconto Valor com

Desconto
Data/Hora
Registro

00.604.122/0001-97 TRIVALE
ADMINISTRACAO
LTDA

Não Não 1.000 3,8400 % R$ 3.274,2480 16/11/2020
15:12:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apresentamos nossa proposta comercial no produto
gerenciamento do abastecimento e manutenção, declaramos que atendemos todos os itens de habilitação
bem como nossa proposta. declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos os custos, despesas,
taxas e demais impostos para perfeita execução do contrato. declaramos que a proposta tem validade de 60
(sessenta) dias do PE 1/2020 do objeto prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de
combustíveis, em rede de postos credenciada, através de sistema informatizado e integrado com tecnologia
de cartão eletrônico com chip, para a frota de veículos da Embrapa Alimentos e Territórios - CNAT, de acordo
com as especificações técnicas, condições, quantidades e padrões de desempenho e qualidade estabelecidas
no Termo de Referência (Anexo I).

05.340.639/0001-30 PRIME
CONSULTORIA E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA

Não Não 1.000 0,0100 % R$ 3.404,6595 11/11/2020
17:40:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controle de abastecimento de veículos - Álcool (Etanol
Hidratado)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto Valor com Desconto CNPJ/CPF Data/Hora Registro
0,0100 % R$ 3.404,6595 05.340.639/0001-30 17/11/2020 09:03:46:773
3,8400 % R$ 3.274,2480 00.604.122/0001-97 17/11/2020 09:03:46:773
4,0900 % R$ 3.265,7355 00.604.122/0001-97 17/11/2020 11:41:44:687
4,0000 % R$ 3.268,8000 05.340.639/0001-30 17/11/2020 11:41:51:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 17/11/2020
12:13:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ/CPF:
00.604.122/0001-97, pelo melhor lance de 4,0900%.

Habilitado 17/11/2020
13:34:08

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ/CPF:
00.604.122/0001-97

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 4 - GRUPO 1 - Controle de Abastecimento de Veículos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Desconto Valor com

Desconto
Data/Hora
Registro

00.604.122/0001-97 TRIVALE
ADMINISTRACAO
LTDA

Não Não 150 3,8400 % R$ 511,6193 16/11/2020
15:12:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apresentamos nossa proposta comercial no produto
gerenciamento do abastecimento e manutenção, declaramos que atendemos todos os itens de habilitação
bem como nossa proposta. declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos os custos, despesas,
taxas e demais impostos para perfeita execução do contrato. declaramos que a proposta tem validade de 60
(sessenta) dias do PE 1/2020 do objeto prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de
combustíveis, em rede de postos credenciada, através de sistema informatizado e integrado com tecnologia
de cartão eletrônico com chip, para a frota de veículos da Embrapa Alimentos e Territórios - CNAT, de acordo
com as especificações técnicas, condições, quantidades e padrões de desempenho e qualidade estabelecidas
no Termo de Referência (Anexo I).

05.340.639/0001-30 PRIME
CONSULTORIA E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA

Não Não 150 0,0100 % R$ 531,9968 11/11/2020
17:40:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controle de abastecimento de veículos - Diesel Comum

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto Valor com Desconto CNPJ/CPF Data/Hora Registro
0,0100 % R$ 531,9968 05.340.639/0001-30 17/11/2020 09:03:46:773
3,8400 % R$ 511,6193 00.604.122/0001-97 17/11/2020 09:03:46:773
4,0000 % R$ 510,7680 05.340.639/0001-30 17/11/2020 11:41:48:147
4,0900 % R$ 510,2892 00.604.122/0001-97 17/11/2020 11:41:52:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 17/11/2020
12:13:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ/CPF:
00.604.122/0001-97, pelo melhor lance de 4,0900%.

Habilitado 17/11/2020
13:34:08

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ/CPF:
00.604.122/0001-97

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 5 - GRUPO 1 - Controle de Abastecimento de Veículos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Desconto Valor com

Desconto
Data/Hora
Registro

00.604.122/0001-97 TRIVALE
ADMINISTRACAO
LTDA

Não Não 14.400 3,8400 % R$ 49.184,6861 16/11/2020
15:12:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Apresentamos nossa proposta comercial no produto
gerenciamento do abastecimento e manutenção, declaramos que atendemos todos os itens de habilitação
bem como nossa proposta. declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos os custos, despesas, taxas
e demais impostos para perfeita execução do contrato. declaramos que a proposta tem validade de 60
(sessenta) dias do PE 1/2020 do objeto prestação de serviços de gerenciamento, controle e fornecimento de
combustíveis, em rede de postos credenciada, através de sistema informatizado e integrado com tecnologia
de cartão eletrônico com chip, para a frota de veículos da Embrapa Alimentos e Territórios - CNAT, de acordo
com as especificações técnicas, condições, quantidades e padrões de desempenho e qualidade estabelecidas
no Termo de Referência (Anexo I).

05.340.639/0001-30 PRIME
CONSULTORIA E
ASSESSORIA

Não Não 14.400 0,0100 % R$ 51.143,6852 11/11/2020
17:40:05
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EMPRESARIAL
LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controle de abastecimento de veículos - Diesel S-10

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto Valor com Desconto CNPJ/CPF Data/Hora Registro
0,0100 % R$ 51.143,6852 05.340.639/0001-30 17/11/2020 09:03:46:773
3,8400 % R$ 49.184,6861 00.604.122/0001-97 17/11/2020 09:03:46:773
4,0000 % R$ 49.102,8480 05.340.639/0001-30 17/11/2020 11:41:41:017
4,0900 % R$ 49.056,8141 00.604.122/0001-97 17/11/2020 11:41:58:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite 17/11/2020
12:13:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, CNPJ/CPF:
00.604.122/0001-97, pelo melhor lance de 4,0900%.

Habilitado 17/11/2020
13:34:08

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ/CPF:
00.604.122/0001-97

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO

LTDA
Não Não - R$ 80.455,3893 16/11/2020

15:12:38
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E

ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA

Não Não - R$ 83.659,8834 11/11/2020
17:40:05

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Aberto 17/11/2020
09:15:29 Item Aberto.

Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

17/11/2020
11:40:59

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 80.455,3893 e R$ 83.659,8834.

Encerrada Disputa
Fechada

17/11/2020
11:47:21 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 17/11/2020
11:47:21 Item encerrado.

Habilitado 17/11/2020
13:34:08

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA -
CNPJ/CPF: 00.604.122/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 17/11/2020
09:04:29

Prezados Licitantes, bom dia!

Pregoeiro 17/11/2020
09:04:49

A partir deste momento, iniciaremos nossos trabalhos referentes a este Pregão.

Pregoeiro 17/11/2020
09:05:46

A proposta deverá ser enviada conforme Anexo II do Edital.

Pregoeiro 17/11/2020
09:14:41

Abriremos, agora, os itens para lances.

Pregoeiro 17/11/2020
09:15:35

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 17/11/2020
11:25:09

Prezados licitantes, estamos aguardando o sistema. Ainda não foi aberta para nós a
opção de "Iniciar disputa fechada".

Pregoeiro 17/11/2020
11:36:11

Prezados Licitantes, o problema foi sanado e já iremos iniciar a Disputa Fechada.
Gentileza aguardar mais um pouco.

Pregoeiro 17/11/2020 A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre
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11:40:59 R$ 80.455,3893 e R$ 83.659,8834 poderá enviar um lance único e fechado até às
11:45:57 do dia 17/11/2020.

Sistema 17/11/2020
11:47:21

A etapa fechada do item G1 foi encerrada.

Sistema 17/11/2020
11:47:21

O item G1 está encerrado.

Sistema 17/11/2020
11:47:23

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 17/11/2020

12:18:52
Prezados Licitantes, estaremos suspendendo a sessão para o intervalo do almoço e

retornaremos às 13h30.
Pregoeiro 17/11/2020

13:33:02
Prezados Licitantes, estamos retomando os trabalhos do pregão após o intervalo do

almoço.
Sistema 17/11/2020

13:34:08
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 17/11/2020

13:36:20
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/11/2020 às

14:30:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 17/11/2020
13:34:08 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

17/11/2020
13:36:20

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/11/2020 às
14:30:00.

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 14:44 horas do dia 17
de novembro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
MARCELO CAVALCANTI DOS SANTOS CHAGAS 
Pregoeiro Oficial

MARCUS VINICIUS GODOY
Equipe de Apoio

EMERSON LINS DOS SANTOS
Equipe de Apoio

JOAO BATISTA BARCELOS DE MOURA
Equipe de Apoio

 

 
 

Voltar   
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PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA 

 

AO 

INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO - INSA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 

 

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 
especializada em intermediação de fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum e Diesel S-10), mediante 
sistema informatizado com utilização de cartão magnético com senha, visando o abastecimento dos veículos 
oficiais, geradores e máquinas do Instituto Nacional do Semiárido - INSA conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
 
 

Razão Social: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA 

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

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

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

Insc. Estadual: 623.051.405.115 Insc. Municipal: 72270 

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

Responsável pela assinatura do contrato: Sra. Sirlene Cardoso Minganti, brasileira, casada. Endereço: Rua 
Açu, nº 47, Loteamento Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP: 13098-335. Fone/ fax: (19) 3518-7000. 
Portadora do CPF nº: 260.464.618-80 e RG nº: 26.813.241-0. 

 

Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2021, apresentamos nossa proposta de preço 
para fornecimento dos serviços do referido processo licitatório. 
 

 
PERCENTUAL DE DESCONTO ITEM 1: 1,64% (um virgula sessenta e quatro por cento) 

PERCENTUAL DE DESCONTO ITEM 2: 1,68% (um virgula sessenta e oito por cento) 

TAXA ADMINISTRATIVA ITEM 3: 2,20% (dois virgula vinte por cento) 

item Descrição / Especificação
Unidade de 

Medida
Qtd

Preço médio 

por litro 

(R$)

Desconto 

mínimo sobre o 

preço médio 

mensal da ANP 

(%)

Valor Total 

(R$)

1 GASOLINA COMUM LITRO 4000 4,193R$           1,64% 16.496,94R$        

2 ÓLEO DIESEL S10 LITRO 16000 3,395R$           1,68% 53.407,42R$        

69.904,36R$        

item Descrição / Especificação
Unidade de 

Medida
Qtd Percentual (%)

3 Taxa de Administração Und. 12 2,20%

71.470,84R$        

Valor Total Estimado dos combustíveis (R$):

Valor Máximo Aceitável (R$)

1.566,48R$                                            

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (R$):
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VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 71.470,84 (setenta e um mil e quatrocentos e setenta reais 

e oitenta e quatro centavos) 

OBS.: de acordo com o item 7.5.1.1, a taxa de administração será calculada pelo valor final para o item 
3 dividido pelo somatório dos valores estimados para os itens 1 e 2.  
Sendo:  
R$ 1.566,48 / R$ 71.092,00 (somatório dos itens estimado em edital) = 2,20%  
 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

 

Declaramos ter total conhecimento do Edital e seus Anexos, do Pregão Eletrônico nº 02/2021, 
estando de pleno acordo e que 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; 
 
 

 

 

Santana de Parnaíba/SP, 22 de fevereiro de 2021.  
 
 

 
 
 

______________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
Leonardo Henrique Sene – Procurador 
RG: 30.962.173-2-SSP/SP   CPF: 289.150.728-20 
Tel/Fax: (19) 3518-7065 / E-mail: licitacao@primebeneficios.com.br      
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Goldi Serviços e  Administração LTDA - CNPJ 20.217.208/0001-74 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES: RUA GUIDO SCOTTI, 185 – BAIRRO TINGUI  

 CEP 82.620.220 – CURITIBA/PR 
Fone : (41) 3434-3887 

 

ANEXO II – PROPOSTA 
 

Proposta que faz a empresa GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ (MF) nº 
20.217.208/0001-74 e inscrição estadual nº Isento, estabelecida no(a) Calçada das Margaridas, 163, Sala 
02, Alphaville Comercial, Barueri/SP, para o fornecimento do item abaixo relacionado, conforme 
estabelecido no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2020. 
 

Item Subitem Gr.Merc. 
ND-

Subitem 

Descrição UND Estimativa Anual  

Quant Valor Unitário  Valor Total  

1 

1.1 339039 Gasolina Comum L 20.000 R$ 4,187 R$ 83.740,00 

1.2 339039 Gasolina Aditivada L 1.000 R$ 4,323 R$ 4.323,00 

1.3 339039 Álcool (Etanol hidratado) L 5.000 R$ 3,099 R$ 15.495,00 

1.4 339039 Diesel Comum L 15.000 R$ 3,324 R$ 49.860,00 

1.5 339039 Diesel S-10 L 30.000 R$ 3,495 R$ 104.850,00 

1.6 339039 Arla 32 L 300 R$ 2,12 R$ 636,00 

Valor Global Proposta  R$ 258.904,00 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (%) -6% 

Valor total + Taxa de adm 243.369,76 

 

 
Valor total R$ 243.369,76 (duzentos e quarenta e três mil e trezentos e sessenta e nove reais e 
setenta e seis centavos). 

    

 

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data da entrega da mesma. 
 
Prestação dos serviços à Embrapa ocorrerá de acordo com as especificações contidas no edital, termo 
de referência e demais anexos contidos nesta licitação. 
 
 
Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tais 
como salários, adicionais, encargos sociais, benefícios trabalhistas, seguros encargos 
tributários/impostos, taxas, margem de remuneração empresarial, uniformes, materiais, equipamentos 
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto. 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar a ata registrada no prazo 
determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:  
 
DADOS DA EMPRESA 
 
Razão Social: GOLDI SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA            

CNPJ/MF: 20.217.208/0001-74 

Endereço: Calçada das Margaridas, 163, Sala 02 CIDADE:  Barueri UF:  SP CEP: 06453-038                                                  

Tel/Fax: (41)   3434-3887          
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Goldi Serviços e  Administração LTDA - CNPJ 20.217.208/0001-74 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES: RUA GUIDO SCOTTI, 185 – BAIRRO TINGUI  

 CEP 82.620.220 – CURITIBA/PR 
Fone : (41) 3434-3887 

 

E-mail: mara@mcconsultoria.srv.br, docs@mcconsultoria.srv.br 

Banco: SANTANDER - Agência: 4635 - Conta Corrente: 13.0030270  

 
REPRESENTANTE LEGAL: 
 
Nome: Alex dos Santos Belarmino 

Endereço: Departamento de Licitações: Rua Guido Scotti, 185 – Bairro Tingui - CEP 82.620.220 – Curitiba/PR 

Cargo/Função: Representante Legal    

Cart. Ident.nº: 9.452.411-3   Expedido por: SESP –PR -  CPF: 071.110.899-44 

Naturalidade: Paranaguá – PR   - Nacionalidade: brasileira  

 
Demais condições, conforme o edital e seus anexos.  
 
 

                               Barueri, 09 de dezembro 2020 

 
Alex dos Santos Belarmino - Representante Legal 

RG Nº 9.452.411-3 SESP -PR 
CPF 071.110.899-44 
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VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
CNPJ Nº 03.817.702/0001-50
Matriz: Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839 – Centro - Rio Verde-GO. Fone: (64) 2101-5500
E-mail: www.volus.com.br

PROPOSTA DE PREÇO

LICITANTE: VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA,
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO N.º 183/2020
DATA DA REALIZAÇÃO: 11/12/2020
HORÁRIO: 13:30 Horas

Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento e
controle de fornecimento de combustível aeronáutico (gasolina de aviação-AVGAS e
querosene de aviação-QAV) em rede de postos credenciados, com implantação e operação de
sistema informatizado e integrado, acessível via web e tecnologia de pagamento por meio de
cartão microprocessado (com chip ou magnético), conforme condições, quantidades, exigências
e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o
caso), estabelecidas neste instrumento:

Item Descrição Qtd Unidade Valor
unitário
estimado

Valor total

1.2 GASOLINA para aviação - GAV-100 ou
AVGAS-100,em conformidade com a
legislação da Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

65.000 LTS R$ 11,34 R$ 737.100,00

2.0 QUEROSENE para aviação - QAV-1 ou
JET-A1, em conformidade com a legislação
da Agência nacional de Petróleo, Gá natural
e biocombustíveis - ANP;

228.000 LTS R$ 4,80 R$
1.094.400,00

Valor total R$
1.831.500,00

Taxa de administração para gerenciamento e controle de combustíveis,
conforme condições constantes no TR.Menor taxa de administração

0,00%

Valor total estimado com taxa de adm. 0,00% 1.831.500,00

Valor Total Geral com taxa de adm. 0,00% R$ 1.831.500,00 (Um milhão, oitocentos e trinta e
um mil, e quinhentos reais)

Alíquota ICMS: Não contribuinte;
ISS: A taxa de adm 0,00 %, não incide.

Marca: Própria/Vólus;

LOCAL DE ENTREGA DOS BENS/EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
A Contratada promoverá o gerenciamento informatizado das aeronaves do CONTRATANTE,
compreendendo a implantação e gestão de um sistema tecnológico específico com metodologia
de cadastramento das aeronaves, controle e logística, possibilitando o abastecimento de
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VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
CNPJ Nº 03.817.702/0001-50
Matriz: Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839 – Centro - Rio Verde-GO. Fone: (64) 2101-5500
E-mail: www.volus.com.br

combustíveis das aeronaves e a fiscalização financeira e operacional do processo, em caráter
contínuo, contemplando:
Rede de postos para o fornecimento de combustíveis, cobrindo no mínimo todos os locais
estratégicos desta Unidade Federativa, conforme Anexo B, todos os dias da semana, vinte e
quatro horas por dia, credenciando estabelecimentos idôneos, destinados as diversas aeronaves
do órgão/entidade Contratante.

Não sendo possível o credenciamento de posto em alguma localidade, a CONTRATADA
deverá apresentar uma alternativa/justificativa formal ao CONTRATANTE, para análise e
eventual deferimento.

Não havendo alternativa e havendo a necessidade do abastecimento em localidade que não haja
posto credenciado, a contratada deverá realizar a compra do combustível diretamente com
algum posto da localidade acertando os detalhes da aquisição diretamente com o posto, sendo
lançado no sistema com as informações e justificativa pertinente.

A rede credenciada fornecerá os seguintes combustíveis: Gasolina de aviação e Querosene de
Aviação;

Verificar demais condições referentes à Rede Credenciada no item 14.4 deste Termo de
Referência.

O serviço deverá ser realizado nas localidades previstas no Anexo B;

Além das localidades do item anterior, conforme a necessidade o CONTRATANTE poderá
indicar localidade diversa do Anexo B em que haja necessidade de realização de abastecimento,
tendo a CONTRATADA o prazo de 10 (dez) dias corrido para credenciar novos postos de
abastecimento na localidade indicada.

No percentual ofertado referente a taxa de administração estão inclusos todos os custos
advindos de impostos, taxas, fretes, expedição (1ª e 2ª via, está em caso de perda, roubo ou
extravio) de cartão micro processado (com chip ou magnético) para cada aeronave da frota,
bem como quaisquer outras despesas diretas ou indiretas incidentes sobre o objeto a ser
contratado, não sendo lícito pleitear nada sob esse título.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias dias corridos, a contar da data da sua apresentação;

DADOS VOLUS – MATRIZ
VÓLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA, CNPJ 03.817.702/0001-50,
com sede Rua Rosulino Ferreira Guimarães nº. 839, Centro, Rio Verde – GO, CEP: 75.901-260.
Telefones/fax para contatos: (64) 2101-5500. e-mail: licitacoes@volus.com., www.volus.com

DADOS BANCÁRIOS
Conta Corrente: 33.640-8 Agência: 3290-5 Banco: 237 – Bradesco

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
Nome: Dario da Costa Barbosa Júnior
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VÓLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA
CNPJ Nº 03.817.702/0001-50
Matriz: Rua Rosulino Ferreira Guimarães, nº 839 – Centro - Rio Verde-GO. Fone: (64) 2101-5500
E-mail: www.volus.com.br

CPF/MF: 236.491.001-34 - RG nº.: 750.371 SSP/GO; brasileiro, casado, empresário, residente
e domiciliado na Rua Filadelfo Cruvinel. N° 267, Residencial Araguaia. CEP: 75.909-394. Rio
Verde/GO. Cargo/Função ocupada: Diretor Administrativo;

Rio Verde/GO, 11 de dezembro de 2020.
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PROPOSTA DE PREÇO 
 
À FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE 
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAÍBA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°0020681.00000291/2019-62) 
 
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços continuados de 
administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis e das lavagens de veículos em rede de postos credenciados 
para o Censo Demográfico 2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
DADOS DA EMPRESA: 

Razão Social: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA 

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

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

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

Insc. Estadual: 623.051.405.115 Insc. Municipal: 72270 

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

Responsável pela assinatura do contrato: Sra. Sirlene Cardoso Minganti, brasileira, casada. Endereço: Rua Açu, nº 47, 
Loteamento Alphaville Empresarial – Campinas/SP – CEP: 13098-335. Fone/ fax: (19) 3518-7000. Portadora do CPF nº: 
260.464.618-80 e RG nº: 26.816.241-0. 

  
À Fundação Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística – IBGE, apresentamos nossa proposta comercial referente ao 
Pregão Eletrônico nº 02/2021: 
 

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTD PREÇO 
UNITÁRIO 

VALOR 
ESTIMADO 

DESCONTO 
OFERTADO (%) 

VALOR TOTAL 
OFERTADO 

 01 Gasolina Comum 72.000 L R$ 4,156 R$ 299.232,00 4,60% R$ 285.467,33 

 02 Etanol (Álcool Comum) 72.000 L R$ 3,047 R$ 219.384,00 4,60% R$ 209.292,34 

 03 Lavagem Automotiva 1.462 (und) R$ 36,50 R$ 53.363,00 4,60% R$ 50.908,30 

 VALOR TOTAL DOS ITENS 1,2 E 3 R$ 545.667,97 

 04 Taxa de Administração 
(Gerenciamento) 12 meses TAXA OFERTADA = 0,00% R$ 0,01 

VALOR TOTAL OFERTADO R$ 545.667,98 

 
VALOR OFERTADO DA PROPOSTA: R$ 545.667,98 (quinhentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e oito 
centavos) 
 
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OFERTADA ITEM 04: 0,00% (zero por cento) 
 
DESCONTO OFERTADO NOS ITENS 1, 2 E 3: 4,60% (quatro vírgula sessenta por cento de desconto) 
 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias contados a partir da data de abertura do presente processo licitatório. 
 
A apresentação da proposta implica na plena aceitação, por parte do(a) licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas, assumindo o proponente, o compromisso de 
fornecer o objeto nos seus termos, em quantidade e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 
requerido, sua substituição. 

 
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, 
tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir 
sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente 
concedidos. 
 
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente. 

 
Local, Forma E Prazo De Execução: Conforme Edital e seus Anexos. 
 
Marca e Modelo / Próprio. 
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Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas 
as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 
 
Declaramos, para todos os efeitos legais, que, ao apresentar esta proposta com os preços e prazos acima indicados, 
estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para este Pregão Eletrônico, às quais nos submetemos 
incondicional e integralmente. Declaramos, ainda, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e 
despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas, materiais, serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital. 

 
Declaramos sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 
trabalhista, entre si e os responsáveis pela licitação, quer direta ou indiretamente. 

 
DECLARAMOS TAMBÉM QUE: 
 
Folder ou manual explicativo do sistema, demonstrando didaticamente a realização das transações a serem executadas para 
realização de serviço de fornecimento dos serviços e peças; - anexo aos documentos de habilitação. 
 
Cópias dos relatórios fornecidos pelo sistema, exemplificando com operações fictícias; *anexo aos documentos de habilitação. 
 
Número da central de atendimento ao cliente, inclusive do horário de funcionamento: 

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

Manual de utilização dos softwares de gerenciamento e de consolidação de dados redigido em língua portuguesa; - anexo aos 
documentos de habilitação 
 
Descrição técnica dos procedimentos e utilização do sistema e das suas operações compreendendo a Administração e Gerenciamento 
da frota, bem como das diversas disposições de suporte oferecidas aos usuários e gestores para melhor aproveitamento operacional; 
- conforme descritivo técnico 
 
Em caso de perda ou furto de cartões, o IBGE comunicará a CONTRATADA por e-mail, telefone ou documento oficial. Após a 
comunicação, o IBGE não se responsabilizará pelo uso indevido do cartão. A CONTRATADA deverá fornecer um novo cartão no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, o qual não poderá ser cobrado. 
 
Declaramos que temos pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço. 
 

 
 

 

 

 

 

Santana de Parnaíba/SP, 26 de fevereiro de 2021 
 

 
__________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
RAFAEL DE MORAES CAMINI - PROCURADOR 
RG: 46.263.921-6 SSP-SP  
CPF: 387.267.178-24   
rafael.camini@primebeneficios.com.br 
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ANEXO V 

 
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

EXEQUIBILIDADE 
 
À FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE 
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAÍBA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°0020681.00000291/2019-62) 
 
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços continuados de 
administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis e das lavagens de veículos em rede de postos credenciados 
para o Censo Demográfico 2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.340.639/0001-30, com 
sede na Calçada Canopo, n° 11, 2° andar, sala 3, Centro de Apoio II, Alphaville, Santana de Parnaíba-SP, CEP: 06.541-078, por 
intermédio do seu representante o Sr. RAFAEL DE MORAES CAMINI, portador do CPF nº 387.267.178-24 e RG nº 46.263.921-6, 
DECLARA sob as penas impostas por lei, que:  
 

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QTD PREÇO UNITÁRIO VALOR ESTIMADO 

Gasolina Comum 72.000 L R$ 4,156 R$ 299.232,00 

Etanol (Álcool Comum) 72.000 L R$ 3,047 R$ 219.384,00 

Lavagem Automotiva 1.462 (und) R$ 36,50 R$ 53.363,00 

VALOR TOTAL DOS ITENS 1,2 E 3 R$ 571.979,00 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (GERENCIAMENTO) TAXA OFERTADA = 0,00% R$ 0,01 

DESCNTO OFERTADO NOS ITEN 1,2 E 3 DESCONTO OFERTADO 4,60%  -R$26.311,03 

VALOR TOTAL OFERTADO COM DESCONTO  R$ 545.667,97 

 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, COM BASE NO VALOR ESTIMADO DE CONTRATAÇÃO. 

DESCRIÇÃO VALOR 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ ( A ) R$ 571.979,01 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OFERTADO: % ( B ) -4,60% 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OFERTADO: R$  (A) * (B) = ( C ) -R$ 26.311,03 

RENTABILIDADE CREDENCIADA + ANTECIPAÇÃO  ( D ) R$ 34.318,74 

TOTAL DA RECEITA =( C ) + ( D ) R$ 8.007,71 

  

Descrição VALOR (R$) % Sobre TOTAL 

I. Matéria Prima/ Insumos/ Mão de obra R$ 4.168,81 52,06% 

II. Outros  - Despesas Gerais Comerciais R$ 2.647,35 33,06% 

III. Despesa Administrativa R$ 739,11 9,23% 

IV. Lucro R$ 160,15 2,00% 

V. Tributos  - COFINS R$ 240,23 3,00% 

V. Tributos  - PIS R$ 52,05 0,65% 
TOTAL R$ 8.007,71 100,00% 

 
 

Santana de Parnaíba/SP, 26 de fevereiro de 2021 
 
 
 

 
__________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
RAFAEL DE MORAES CAMINI - PROCURADOR 
RG: 46.263.921-6 SSP-SP  
CPF: 387.267.178-24   
rafael.camini@primebeneficios.com.br 
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DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS 
 
À FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE 
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAÍBA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°0020681.00000291/2019-62) 
 
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços continuados de 
administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis e das lavagens de veículos em rede de postos credenciados 
para o Censo Demográfico 2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
 
A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.340.639/0001-30, com 
sede na Calçada Canopo, n° 11, 2° andar, sala 3, Centro de Apoio II, Alphaville, Santana de Parnaíba-SP, CEP: 06.541-078, por 
intermédio do seu representante o Sr. RAFAEL DE MORAES CAMINI, portador do CPF nº 387.267.178-24 e RG nº 46.263.921-6, 
DECLARA sob as penas impostas por lei, que:  
 
 
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
 
A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a prestação do serviço de 
administração, gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis em rede de postos credenciados para o Censo Demográfico 
2021. A contratação também abrange o serviço de lavagem dos veículos que atuam nas atividades censitárias. 
A Contratada executará os serviços, conforme discriminado abaixo, devendo: 
O serviço deverá estar disponível durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive sábados, domingos e feriados. 
Promover a otimização, padronização e racionalização no abastecimento de combustíveis em geral, em rede credenciada de postos, 
em caráter contínuo e ininterrupto dos veículos pertencentes ao IBGE em âmbito regional, no Estado da Paraíba. 
Promover o gerenciamento de abastecimento dos veículos do IBGE, compreendendo a implantação e gestão de sistema tecnológico 
específico, com metodologia de cadastramento dos veículos e dos gestores de sistema, bem como controle de logística, possibilitando, 
em caráter contínuo, o abastecimento dos veículos e a fiscalização financeira e operacional do contrato. 
Possuir rede de postos e estabelecimentos credenciados idoneamente para o fornecimento dos combustíveis e realização das 
lavagens dos veículos do IBGE; 
Sistema para gestão de frota, capaz de identificar o veículo e liberar o abastecimento e/ou lavagem de forma automática, reduzindo 
a intervenção humana; 
Identificação automática do veículo, da data e da hora da prestação do serviço, da identificação do posto, do volume abastecido e 
do hodômetro do veículo; 
Gerenciamento do sistema por meio de senhas, com níveis de acesso diferenciados aos fiscalizadores indicados pelo IBGE; 
Informatização dos controles por meio de sistema integrado de gestão de frota, possibilitando o lançamento de dados, emissão de 
relatórios financeiros, operacionais e gerenciais, que permitam o controle total dos gastos. 
Realizar serviço de lavagem por meio dos estabelecimentos credenciados, que consiste nos serviços de limpeza interna e externa de 
veículos e equipamentos, polimento, enceramento, com aplicação de desengraxantes, silicone, odorizador, aspiração, incluindo a 
lavagem da pintura, do motor, do chassi e da carroceria, lavagem a seco, e demais serviços afins de acordo com a necessidade, a 
ser determinada pela CONTRATANTE; 
Disponibilizar ao IBGE relatórios gerenciais e operacionais informatizados, para cada veículo, contendo: placa do veículo, modelo do 
veículo, quantidade de combustível, tipo de combustível, hodômetro no momento do abastecimento, relação km/l, local, hora e data 
de cada abastecimento e de cada lavagem. 
Incluir ou excluir veículos a critério do IBGE durante a execução do contrato; 
Efetuar o gerenciamento do abastecimento dos veículos e utilitários do IBGE de forma parcelada, obedecendo às normas da Agência 
Nacional de Petróleo - ANP, nos postos credenciados pela CONTRATADA, não se admitindo recusa do posto credenciado em 
decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada, nem tampouco a suspensão ou interrupção dos abastecimentos de forma 
unilateral por quaisquer motivos. 
Possuir rede credenciada de estabelecimentos que realizem lavagens dos veículos da frota oficial do IBGE nos municípios que constam 
no Item 12.3. do Termo de Referência. 
Os combustíveis que apresentarem, nos casos comprovados pela fiscalização competente, densidade fora dos padrões, erro quanto 
ao produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição, 
bem como a presença de outras substâncias em percentuais além dos permitidos, serão recusados e deverão ser substituídos sem 
custo para o IBGE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da formalização da recusa. 
Arcar com todas as despesas resultantes do sistema de gerenciamento eletrônico e equipamentos, instalações, treinamento, 
manutenção, relatórios e outras decorrentes do serviço. 
Efetuar eletronicamente a operação, o registro e o tratamento das informações no sistema de controle de abastecimento, através 
do uso de equipamentos especiais de leitura e gravação de dados, com geração automática, com ou sem necessidade de digitação 
dos dados anteriores. 
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O sistema de controle de abastecimento e lavagens deverá oferecer, a cada operação de fornecimento de combustível ou lavagem 
realizada, comprovante impresso em duas vias, devendo constar o tipo de combustível, litragem abastecida, preço total em reais, 
data do evento e a informação da quilometragem, a identificação do condutor do veículo oficial, ficando no poder deste uma das 
vias, que será destinada ao IBGE. 
A rede credenciada de postos pela contratada deverá fornecer combustível e realizar as lavagens para os veículos e utilitários 
cadastrados no sistema de gerenciamento eletrônico em postos e estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA, em 
conformidade com a quantidade de veículos e utilitários informada pelo IBGE. 
Fornecer sistema de gerenciamento eletrônico com interface que permita total compatibilidade com os sistemas operacionais do 
IBGE para permitir a importação de dados. 
A rede de postos credenciadas deverá abastecer, em caráter eventual, os veículos e utilitários, mediante autorização expressa pelo 
IBGE através de requisição própria. 
Para atender às excepcionalidades do IBGE, o sistema deverá possuir previsão para lançamento manual com autorização fornecida 
via telefone, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana, de forma a manter o abastecimento em caso de pane do 
sistema informatizado no local de abastecimento. 
Indicar os horários de funcionamento de sua rede de postos credenciados, bem como, em destaque, aqueles que trabalham em 
sistema de 24 horas. 
O abastecimento indevido de veículo e utilitário não autorizado, cancelado ou bloqueado pela base operacional, se constatado, será 
considerado falha do sistema e as despesas efetivadas serão suportadas pela CONTRATADA. 
O IBGE desconsiderará possíveis transações e respectivos abastecimentos efetuados depois da comunicação de dano físico, perda 
ou extravio ao suporte técnico da CONTRATADA. 
Credenciar rede de postos certificados pela ANP para o fornecimento, todos os dias da semana, dos combustíveis indicados neste 
Termo de Referência. 
Credenciar rede de estabelecimentos nos municípios listados no item 12.3 aptos a realizar as lavagens dos veículos da frota oficial 
do IBGE. 
Não ultrapassar o limite de crédito estabelecido em REAIS ou LITRAGEM pelo IBGE, para cada veículo da sua frota e utilitário, sem 
expressa autorização do gestor/fiscal, conforme o caso. Os abastecimentos e lavagens realizados pela rede credenciada sem a devida 
cobertura de crédito serão de total responsabilidade da CONTRATADA. 
Permitir, por meio do sistema de gerenciamento, alterações nos limites inseridos inicialmente a qualquer tempo, mediante autorização 
do IBGE. 
 
 
DOS CARTÕES 
 
A CONTRATADA deverá fornecer 104 (cento e quatro), quantidade máxima estimada de veículos locados no mês, cartões individuais, 
ou tecnologia similar, que não poderão ser cobrados, pois seu valor deverá estar incluso na taxa de administração do gerenciamento 
da frota. A quantidade de cartões confeccionados poderá aumentar ou diminuir conforme necessidade do IBGE. 
A CONTRATADA deverá fornecer 104 (cento e quatro) cartões adicionais (“Reserva”) para utilização em casos excepcionais (locações 
de outros veículos, troca de veículos, perda, roubo, ou danificações que poderão ocorrer, etc.) e devidamente autorizados pelo IBGE, 
os quais também não poderão ser cobrados. Esses cartões adicionais deverão ser utilizados inicialmente, não havendo prazo para 
que a empresa envie os cartões individuais definitivos. Tão logo cheguem os cartões individuais para os veículos (após o cadastro), 
os mesmos serão substituídos. 
Deverão ser fornecidos cartões com dados mínimos de identificação de cada veículo da frota, tal como sistema eletrônico, gravação 
em cartão magnético ou similar, para controle de abastecimento e lavagem, que servirão como meio de pagamento na rede de 
postos e estabelecimentos credenciados, com exceção dos cartões “Reserva”. 
Cada Usuário deverá ter sua identificação validada através de senha, ou dispositivo, que não permita abastecimento ou lavagem por 
responsáveis não identificados ou autorizados pelos gestores do contrato, durante qualquer operação realizada na rede credenciada. 
Os cartões deverão, sem custo algum para o IBGE, conter expressamente a identificação do órgão. 
A rede de postos e estabelecimentos credenciados deverá estar equipada para aceitar transações com os cartões dos usuários do 
sistema. 
Todos os postos e estabelecimentos que fizerem parte da rede credenciada da CONTRATADA deverão por esta ser reembolsados, 
não existindo nenhuma relação financeira entre o IBGE e tais fornecedores prestadores de serviços. 
Em caso de perda ou furto de cartões, o IBGE comunicará a CONTRATADA por e-mail, telefone ou documento oficial. Após a 
comunicação, o IBGE não se responsabilizará pelo uso indevido do cartão. A CONTRATADA deverá fornecer um novo cartão no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias após a comunicação, o qual não poderá ser cobrado. 
No caso de impossibilidade de pagamento dos combustíveis por meio do cartão eletrônico magnético ou com chip, a CONTRATADA 
deverá possuir outro sistema que permita o pagamento dos combustíveis e das lavagens. O prazo máximo aceito para pagamento 
nessa situação será de até 30 (trinta) minutos. 
 
DEMANDA DO ÓRGÃO E LOCAL DE EXECUÇÃO 
 
A CONTRATADA deverá credenciar no mínimo 01 (um) posto de combustível/estabelecimento nos Municípios descritos no quadro do 
item 12.3 deste Termo de Referência. 
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Os veículos e utilitários serão abastecidos conforme as necessidades e missões a cumprir, cuja periodicidade será observada mediante 
o relatório gerencial emitido pela CONTRATADA, especialmente quanto à quilometragem e litragem. 
As lavagens serão executadas conforme necessidade e determinação do IBGE, sendo estimada até 02 (duas) lavagens por mês para 
cada veículo. 
O início do fornecimento de combustíveis e demais serviços ocorrerá a partir do 10º (décimo) dia após a assinatura do Contrato. 
Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, só será pago o que efetivamente for consumido. 
 
CONTROLE E SEGURANÇA DO SISTEMA 
 
O controle e a segurança dos sistemas de serviço deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: 
Adotar sistema de segurança que impeça o abastecimento e lavagem de outros veículos e utilitários que não sejam autorizados pelo 
IBGE, permitindo o controle sobre todos os abastecimentos; 
Colocar senhas individuais à disposição dos servidores indicados pelo IBGE para terem acesso ao sistema de gerenciamento 
informatizado de abastecimento e lavagem; 
Permitir o acesso ao sistema de gerenciamento informatizado de abastecimento e lavagem, para qualquer operação, com exigência 
prévia de digitação de senha válida do usuário; 
Efetuar o bloqueio de abastecimento de combustíveis e lavagem dos veículos, imediatamente após solicitação da CONTRATANTE, o 
que somente poderá ser feito pelos representantes indicados pelo IBGE; 
Permitir a troca periódica ou a validação de senha pessoal dos fiscalizadores do contrato, sempre que houver necessidade; 
O serviço de lavagem ou abastecimento indevido, não autorizado, em duplicidade ou que esteja bloqueado, será considerado falha 
do sistema e não será suportado pelo IBGE; 
Permitir a captura de dados como identificação do veículo, data e hora do abastecimento, da lavagem, identificação do posto ou 
estabelecimento, do volume abastecido e do hodômetro do veículo, de forma automática sem intervenção humana; 
A CONTRATADA ficará impedida de usar os dados em seu poder, bem como repassá-los a terceiros, por qualquer meio, sem 
autorização prévia e por escrito da Administração do IBGE. 
O funcionamento do sistema deverá ter os parâmetros mínimos a seguir estabelecidos: 
A CONTRATADA colocará à disposição do IBGE, para utilização durante o prazo da vigência contratual, a infraestrutura necessária à 
prestação dos serviços, devendo apresentar listagem contendo sua identificação e numeração; 
A CONTRATADA, por meio de sistema de gerenciamento on-line pela internet, deverá tornar disponíveis relatórios gerenciais de 
controle da situação (histórico de quilometragem, etc.), e das despesas de abastecimento de combustível e serviços de lavagem de 
cada um dos veículos da frota; 
A CONTRATADA deverá colocar à disposição sistema que permita a consolidação dos dados, a concentração dos mesmos e a emissão 
de relatórios onde o IBGE indicar; 
A CONTRATADA deverá colocar à disposição sistema que permita a informatização dos dados de histórico de lavagem, consumo de 
combustível, quilometragem, custos, identificação do veículo e utilitários, datas e horários, além do tipo de combustível; 
Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e patentes, segredos comerciais e outros direitos de 
terceiros, bem como a responsabilidade por sua violação, suas consequências e efeitos jurídicos são de responsabilidade da 
CONTRATADA; se esta tiver dado causa, por sua culpa ou dolo, deverá por eles responder; 
A CONTRATADA deverá oferecer transferência de conhecimentos aos gestores e usuários indicados pelo IBGE quanto à utilização do 
gerenciamento de todo o sistema e respectivos softwares, bem como dos equipamentos que deverão observar as disposições 
consignadas nos manuais e procedimentos que os acompanharem; sendo de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção e/ou 
substituição dos equipamentos que se mostrarem insatisfatórios à plena execução dos serviços, sem que isso implique acréscimo 
aos preços contratados; 
O sistema de gerenciamento eletrônico das unidades de abastecimento a ser disponibilizado pela CONTRATADA deverá possuir, no 
mínimo, os seguintes requisitos básicos: 
Identificação do veículo, do usuário e do posto, informação do volume abastecido, do tipo de combustível, da data e hora do 
abastecimento e ocorrência de serviço de lavagem, e da média de quilometragem do veículo; 
Captura eletrônica, com ou sem necessidade de digitação, dos dados citados no item anterior; 
Relatórios gerenciais disponibilizados pela internet que identifiquem, inclusive, a média de consumo de cada veículo entre 
abastecimentos; 
Garantia de que todo combustível registrado pela bomba foi abastecido no veículo indicado; 
Garantia de que não possam ser abastecidos veículos que não estejam cadastrados na frota do IBGE; 
Garantia de que os veículos cadastrados só sejam abastecidos com o combustível para o qual estão autorizados; 
A CONTRATADA deverá disponibilizar, no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, os procedimentos, metodologias 
e tecnologias, fazendo a implantação do sistema integrado através do uso de tecnologia de cartões para os veículos, visando um 
controle eletrônico do consumo de combustíveis e das lavagens realizadas, o qual deverá permitir a emissão de relatórios cadastrais, 
operacionais e financeiros para o controle e gestão das informações sobre os veículos, usuários e respectivas despesas de 
abastecimentos e lavagem, bem como produzir os seguintes relatórios gerenciais, via Web: 
Relatório de Composição da Frota. Esse relatório terá como fundamento permitir ao Gestor identificar a quantidade total de veículos 
cadastrados no Sistema, possibilitando a classificação através de diferentes formas, seja por Fabricante, Modelo, Versão ou Ano de 
Fabricação, por potência do motor, por Coordenação e por Postos; 
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Relatório de Histórico de Veículo. Esse relatório deverá listar todas as operações realizadas quer seja por um veículo ou por todos os 
veículos da frota, contendo as seguintes informações: data, hora, identificação do estabelecimento, identificação do usuário, 
combustível adquirido (tipo e quantidade), valor da operação e saldo; 
Relatório de Análise de Consumo de Combustível. Esse relatório deverá permitir ao Gestor avaliar, para um determinado tipo de 
combustível, a performance dos veículos em termos de consumo (km/l) em um determinado período, por Coordenação e Postos. 
Relatório de Histórico de Quilometragem da Frota. Esse relatório deverá informar a quilometragem percorrida por veículo da frota 
em determinado período definido, por Coordenação e Postos; 
Relatório de Preços Praticados nos Postos. Esse relatório deverá identificar os combustíveis adquiridos cujos preços unitários estejam 
dentro de uma faixa de preços estabelecida pela ANP. 
Relatório de Utilização de Mercadorias por Estabelecimento. Esse relatório deverá apresentar a operacionalização dos serviços 
individualizada por estabelecimento a fim de identificar inclusive o tipo de operação. 
Relatório de Utilização de Mercadorias por Usuário. Esse relatório deverá apresentar a utilização dos serviços por usuário, 
identificando inclusive o tipo de operação efetuada. 
Relatório de Utilização de Mercadorias por Veículo. Esse relatório deverá possibilitar a verificação da utilização dos serviços na rede 
de estabelecimentos credenciados, por veículo, separados por tipo de operação efetuada. 
Relatório de Desvio de hodômetro por Veículo. Esse relatório deverá possibilitar a verificação de eventuais divergências verificadas 
quando da captação da quilometragem dos veículos. 
Relatório de Desvio de Consumo de Combustível. Esse relatório deverá possibilitar a verificação de eventuais divergências verificadas 
quando da captação da quantidade de litros abastecidos pelos veículos. 
Relatório de Extrato de Conta Portador / Conta Base. O relatório de Conta Portador servirá para verificar o extrato da conta do veículo 
e o saldo existente a fim de acompanhar as despesas realizadas pelos veículos em um período definido. 
Relatório de Evolução de Despesas da Frota. Esse relatório deverá possibilitar a verificação da evolução de despesas da frota dentro 
de um determinado período. 
Relatórios Especiais. Esse relatório deverá possibilitar a extração de relatórios especiais, partindo da base de dados disponibilizada, 
para desenvolvimento de gerenciamento específico, desde que contemplados no sistema. 
Relatório de Utilização de Serviço de Lavagem por Veículo. Esse relatório deverá possibilitar a verificação da utilização dos serviços 
de lavagem automotiva na rede de estabelecimentos credenciados pela contratada, por veículo. 
Outros relatórios de interesse do IBGE. 
A CONTRATADA deverá disponibilizar, também, os procedimentos, metodologias e tecnologias que permitam os seguintes serviços: 
Operação do gestor e/ou Fiscal do Contrato via WEB e/ou SAC; 
Bloqueio temporário e/ou cancelamento de cartão; 
2ª via de cartão; 
Crédito extra ou retirada de crédito; e 
Verificação de saldos e transferência de créditos entre cartões. 
O acesso à base gerencial, para qualquer operação, somente será possível após a digitação de uma senha válida do usuário; 
O bloqueio do uso do abastecimento de veículo deverá ser imediato, e somente poderá ser feito pela unidade do IBGE responsável 
pelo gerenciamento dos serviços; 
Sempre que houver necessidade, deverá ser possível a troca de senha de acesso; 
O sistema deverá permitir a autorização para a prestação dos postos de abastecimento e demais estabelecimentos da rede 
credenciada por meio de identificação eletrônica. 
O sistema deverá prover meios para que o IBGE possa limitar, por unidade usuária e por veículo, a quantidade de lavagens ou de 
combustíveis a ser abastecida. 
 
DO PREÇO 
 
O faturamento dos serviços de gerenciamento de abastecimento de combustíveis e lavagens para fins de pagamento pela 
CONTRATANTE à CONTRATADA obedecerá os seguintes critérios: 
Será cobrado o preço do registrado na bomba de combustível do posto onde foi executado o abastecimento do veículo do IBGE, 
registrando a data do evento e demais informações estabelecidas na descrição de serviço quanto ao funcionamento do sistema. 
A CONTRATADA deverá aplicar sobre o valor global de cada tipo de combustível e lavagem o desconto ofertado e sobre o valor total, 
e somará o valor ofertado com a Taxa de Administração, conforme estabelecido em sua proposta comercial. 
Para as lavagens, será aplicado o desconto ofertado pela contratada sobre o valor de tabela do estabelecimento da rede credenciada. 
 
DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
 
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. 
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. 
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. 
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MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações constantes neste Termo. 
Todo serviço executado pela rede credenciada será avaliado pelo gestor de execução do contrato, que verificará se o problema foi 
efetivamente resolvido. 
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 gestor de execução, sem qualquer ônus 
à Contratante e sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
Executar os serviços objeto deste Termo, obedecendo às instruções de serviços emitidas pelo IBGE e as suas determinações quanto 
à natureza ou ao desenvolvimento dos trabalhos; 
No que couber, a Contratada atuará para garantir a qualidade dos serviços ao exigir da rede credenciada o cumprimento do que está 
disposto neste Termo de Referência. 
Comunicar à Contratante, por escrito e com a necessária antecedência, sobre quaisquer deficiências ou enganos encontrados nas 
especificações ou métodos de execução que possam colocar em risco a segurança e o desempenho final dos serviços, ou que venham 
onerar seus custos desnecessariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Santana de Parnaíba/SP, 26 de fevereiro de 2021 

 

 
 

________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
RAFAEL DE MORAES CAMINI - PROCURADOR 
RG: 46.263.921-6 SSP-SP 
CPF: 387.267.178-24   
rafael.camini@primebeneficios.com.br 
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DECLARAÇÕES CONJUNTAS 
 
À FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE 
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAÍBA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°0020681.00000291/2019-62) 
 
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços continuados de 
administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis e das lavagens de veículos em rede de postos credenciados 
para o Censo Demográfico 2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.340.639/0001-30, com sede na Calçada Canopo, n° 11, 2° andar, sala 3, Centro de Apoio II, Alphaville, Santana de 
Parnaíba-SP, CEP: 06.541-078, por intermédio do seu representante o Sr. RAFAEL DE MORAES CAMINI, portador 
do CPF nº 387.267.178-24 e RG nº 46.263.921-6, DECLARA sob as penalidades da lei, para fins de participação na 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n° 04/2021, que:  
 
 

a) Não existe nenhum fato impeditivo de licitar em nenhum órgão público, quer seja municipal, estadual ou 
federal, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar qualquer ocorrência posterior. 

 
b) A empresa existe fisicamente e que está em pleno funcionamento; 
 
c) Para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se 

estabeleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, 
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 

 
d) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital deste Processo Licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores 
 
e) Que tomamos conhecimento de todas as peculiaridades, especificações e riscos condizentes à execução do 

objeto licitado, que possam influir direta ou indiretamente na execução dos serviços. 
 
f) A licitante possui plena e total capacidade técnica operacional e funcional para cumprimento das obrigações 

contratuais 
 
 
 
 
 

 Santana de Parnaíba/SP, 26 de fevereiro de 2021 

 

 
 

________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
RAFAEL DE MORAES CAMINI - PROCURADOR 
RG: 46.263.921-6 SSP-SP 
CPF: 387.267.178-24   
rafael.camini@primebeneficios.com.br 
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DECLARAÇÕES GERAIS  
 
À FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE 
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAÍBA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.°0020681.00000291/2019-62) 
 
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços continuados de 
administração, gerenciamento e controle da aquisição de combustíveis e das lavagens de veículos em rede de postos credenciados 
para o Censo Demográfico 2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
 
A empresa PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.340.639/0001-30, com sede na Calçada Canopo, n° 11, 2° andar, sala 3, Centro de Apoio II, Alphaville, Santana de 
Parnaíba-SP, CEP: 06.541-078, por intermédio do seu representante o Sr. RAFAEL DE MORAES CAMINI, portador 
do CPF nº 387.267.178-24 e RG nº 46.263.921-6, DECLARA sob as penas impostas por lei, que:  
 

1. Temos pleno conhecimentos das condições necessárias para prestação do serviço e aceita o inteiro teor 
completo do edital do Pregão supra identificado, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos 
os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação;  
 

2. inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação 
exigidos no Edital deste Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores 
 

3. Que para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 
9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;  

 
4. E que, portanto, em cumprimento ao disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho 

de 2002, se encontra perfeitamente apta para participar do Processo Licitatório supra identificado, estando em 
situação regular com suas obrigações perante o INSS, FGTS, Ministério do Trabalho e com as Fazendas 
Nacional, Estadual e Municipal.  

 
5. Declara, ainda, estar ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. O signatário assume 

responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 
 

6. Declara, ainda, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, na forma do § 2°, do art. 32, da Lei Federal 
n° 8.666/1993. 

 
 
 
 

 Santana de Parnaíba/SP, 26 de fevereiro de 2021 

 

 
 

________________________________________________ 
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 
RAFAEL DE MORAES CAMINI - PROCURADOR 
RG: 46.263.921-6 SSP-SP 
CPF: 387.267.178-24   
rafael.camini@primebeneficios.com.br 
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59.2017.6.02.8000 / TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - 1637
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Prezados boa tarde.
 
Em resposta a sua solicitação, referente a negociação da taxa administra�va, após análise da Diretoria junto ao Jurídic
foi aprovado taxa administra�va de desconto (-2,34%) para o contrato n°08/2018, cujo o objeto é de Gerenciamento 
Abastecimento.

·         Segue anexo anuência.
Aguardaremos o envio do termo adi�vo.  
 
Qualquer dúvida ou nova solicitação, estaremos a disposição.
 
Atenciosamente,

 
 
De: Carla Araujo 

 Enviada em: segunda-feira, 22 de março de 2021 12:32
Para: seic@tre-al.jus.br

 Cc: Ana Scarassa�; Contratos; Daniele Guissi; Licitação
 Assunto: RES: Renovação - Contrato TRE/AL nº 08/2018 - Processo Sei nº 0010233-59.2017.6.02.8000 / TRE - TRIBUNA

REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - 1637
 
Prezados boa tarde.
 
Prezada Lisiana,
Informo que será necessário analise de nossa Diretoria, referente a solicitação de negociação da taxa administra�va d
desconto de (-2,01%) para (-2,34%).
Desta forma, assim que �vermos retorno da solicitação da negociação da taxa Administra�va de desconto , enviaremo
posicionamento final.  
 
Qualquer dúvida ou nova solicitação, estaremos a disposição.
 
Atenciosamente,

 
-----Mensagem original-----

 De: Contratos 
 Enviada em: domingo, 21 de março de 2021 17:25

 Para: ContratosNeo
 Assunto: ENC: Renovação - Contrato TRE/AL nº 08/2018 - Processo Sei nº 0010233-59.2017.6.02.8000
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-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] Enviada em: sexta-feira, 19 de março
2021 15:37
Para: Contratos
Assunto: Renovação - Contrato TRE/AL nº 08/2018 - Processo Sei nº 0010233-59.2017.6.02.8000
 
Prezados,
 
Como dito em nosso e-mail anterior, no andamento do procedimento da prorrogação do Contrato nº 08/2018, não fo
possível aferir a vantajosidade do percentual de desconto de 2,01%.
 
Para tanto, na página eletrônica h�ps://www.bancodeprecos.com.br/, tendo como filtro as licitações ocorridas nos
úl�mos 120 (cento e vinte dias), nos estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Paraíba, escolhidos por similaridade,
ob�vemos 10 (dez) propostas de preço vencedoras que, juntas, resultaram em uma média de desconto de 2,34%, com
se observa da tabela anexa
 
 
Atenciosamente,
 
Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
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Anexados:

Arquivo: ATT00008.eml Tamanho:
113k

Tipo de
Conteúdo:
message/rfc822

Arquivo: ANUENCIA - ALTERAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.pdf

Tamanho:
472k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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Barueri/SP, 22 de março de 2021. 
 
 
 
À TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

CNPJ: 06.015.041/0001-38 

CÓDIGO DE CLIENTE: 1637 

 

A/C: SETOR DE CONTRATOS 

LUCILA TEIXEIRA CINTRA 

REF: CONTRATO Nº 08/2018 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.°009/2018 

 

 
Assunto: Redução na taxa de administração/gerenciamento. 
 
 

 
Prezados, 

 
 

A Empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS 

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

25.165.749/0001-10, com sede na Alameda Rio Negro, nº 503 18º andar sala 1803, 

Alphaville Industrial – Barueri/SP, CEP: 06454-000, Fones: (11) 3631-7730, vem 

respeitosamente à presença de V.Sa., através deste, e em atenção à solicitação recebida, 

à respeito redução na taxa de administração/gerenciamento, venho informar que 

concordamos com a redução da taxa administrativa, passando de (-) 2,01% (dois virgula 

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

negativo).  

 

Informamos que, para dar continuidade ao processo de negociação da taxa 

administrativa e atualização do sistema referente a nova taxa Contratual é necessário 

que o Termo Aditivo seja enviado à empresa assinado em tempo hábil para finalizar os 

trâmites internos, bem como sua publicação no Diário Oficial, para formalização do ato.  
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Sendo o que nos apresenta, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos 

julgados necessários, oportunidade em que renovamos nossos protestos de elevado 

apreço e mais distinta consideração. 

 

 

 

 

 Atenciosamente, 
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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 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0869292, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/03/2021, 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
0869411 e o código CRC 12F5404F.

0010233-59.2017.6.02.8000 0869411v1
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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 2021.
À SLC, para ajustar a minuta ao novo percentual de

desconto acertado com a contratada e posterior remessa do
feito à AJ-DG, posto que aferida a vantajosidade da
manutenção da avença, na forma instruída pela SEIC (doc.
0869292).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/03/2021, às 22:45, 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
0869748 e o código CRC 5B8457B5.

0010233-59.2017.6.02.8000 0869748v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018                                                                                       1 
Processo SEI nº 0010233-59.2017.6.02.8000 
 

 
 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018 
Processo SEI nº 0010233-59.2017.6.02.8000 

 
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
08/2018, celebrado nos autos do 
Processo SEI nº 0010233-
59.2017.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, e a empresa 
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO 
DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. 

 

 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado à Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 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, residente e domiciliado neste Município, e a 
empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, 
situada na Alameda Rio Negro, nº 503, 18º andar, sala 1803 - Alphaville, 
Barueri/SP, CEP: 06454-000, e-mail: simone.faria@neofacilidades.com.br, fone: 
(11) 3631-7730, inscrita no CNPJ sob  n° 25.165.749/0001-10, neste ato 
representada por Felipe Veronez de Souza, portador da CI sob n.º 15.294.963 
SSP/MG, inscrito no CPF sob n° 080.281.806-47, resolvem ajustar o presente 
Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto: 
 

a)  a prorrogação da vigência do Contrato nº 08/2018, que trata dos 
serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de 
combustíveis juntamente com o ARLA-32, por 12 (doze) meses; 

b) a alteração da taxa de administração cobrada pela contratada de -
2,01% (negativa em dois inteiros e um centésimo por cento) para -2,34%  
(negativa em dois inteiros e trinta e quatro centésimo por cento), 
conforme manifestação de vontade constante no evento SEI 0869360. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 
 
 O presente aditivo tem seu valor global estimado em R$ 194.251,02 
(cento e noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e dois 
centavos), já se descontando a taxa de administração de -2,01% (negativa, em 
dois inteiros e um centésimo por cento). 
 
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, Programa de Trabalho: Ação Gestão e Administração do Programa – 
Custeio e Investimento – PTRES 167674, Elemento de Despesa nº 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018                                                                                       2 
Processo SEI nº 0010233-59.2017.6.02.8000 
 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão 
suportadas pelos recursos orçamentários do exercício correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO SUPORTE LEGAL 
 
 Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, no art. 58, § 1º,  e 
no art. 65, inciso II, todos  da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações, na 
Cláusula Sétima do Contrato nº 08/2018 e na manifestação de vontade da 
Contratada, constante no evento SEI 0869360. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE E ÀS MANIFESTAÇÕES DE VONTADE DA CONTRATADA 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão de nº  
xxxx (evento SEI nº xxxx), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-
Presidente, e às manifestações de vontade da Contratada sob eventos SEI nº 
0846232 e 0869360. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial 
da União, na forma prevista no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
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/AL,   xx de xxxx de 2020. 
 
 
 

Pelo CONTRATANTE: 
 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes  

PRESIDENTE DOTRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

Pela CONTRATADA: 
 

                                           Felipe Veronez de Souza 
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2021.
À AJ-DG,
Com minuta de aditivo alterada.
Ressalto que atualmente a vigência do contrato se

encerrará no dia 19/04/2021.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 23/03/2021, às 16:07, 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
0870071 e o código CRC 034108CF.

0010233-59.2017.6.02.8000 0870071v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018                                                                                       1 
Processo SEI nº 0010233-59.2017.6.02.8000 
 

 
 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018 
Processo SEI nº 0010233-59.2017.6.02.8000 

 
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
08/2018, celebrado nos autos do 
Processo SEI nº 0010233-
59.2017.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, e a empresa 
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO 
DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP. 

 

 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado à Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 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, residente e domiciliado neste Município, e a 
empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, 
situada na Alameda Rio Negro, nº 503, 18º andar, sala 1803 - Alphaville, 
Barueri/SP, CEP: 06454-000, e-mail: simone.faria@neofacilidades.com.br, fone: 
(11) 3631-7730, inscrita no CNPJ sob  n° 25.165.749/0001-10, neste ato 
representada por Felipe Veronez de Souza, portador da CI sob n.º 15.294.963 
SSP/MG, inscrito no CPF sob n° 080.281.806-47, resolvem ajustar o presente 
Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto: 
 

a)  a prorrogação da vigência do Contrato nº 08/2018, que trata dos 
serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento de 
combustíveis juntamente com o ARLA-32, por 12 (doze) meses; 

b) a alteração da taxa de administração cobrada pela contratada de -
2,01% (negativa em dois inteiros e um centésimo por cento) para -2,34%  
(negativa em dois inteiros e trinta e quatro centésimo por cento), 
conforme manifestação de vontade constante no evento SEI 0869360. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 
 
 O presente aditivo tem seu valor global estimado em R$ 193.596,85 
(cento e noventa  e três mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e 
cinco centavos), já se descontando a taxa de administração de -2,34% 
(negativa em dois inteiros e trinta e quatro centésimo por cento). 
 
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, Programa de Trabalho: Ação Gestão e Administração do Programa – 
Custeio e Investimento – PTRES 167674, Elemento de Despesa nº 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018                                                                                       2 
Processo SEI nº 0010233-59.2017.6.02.8000 
 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão 
suportadas pelos recursos orçamentários do exercício correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO SUPORTE LEGAL 
 
 Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, no art. 58, § 1º,  e 
no art. 65, inciso II, todos  da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações, na 
Cláusula Sétima do Contrato nº 08/2018 e na manifestação de vontade da 
Contratada, constante no evento SEI 0869360. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE E ÀS MANIFESTAÇÕES DE VONTADE DA CONTRATADA 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão de nº  
xxxx (evento SEI nº xxxx), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-
Presidente, e às manifestações de vontade da Contratada sob eventos SEI nº 
0846232 e 0869360. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial 
da União, na forma prevista no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
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/AL,   xx de xxxx de 2020. 
 
 
 

Pelo CONTRATANTE: 
 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes  

PRESIDENTE DOTRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

Pela CONTRATADA: 
 

                                           Felipe Veronez de Souza 
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2021.
À AJ-DG, 
Com minuta alterada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 23/03/2021, às 17:19, 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
0870142 e o código CRC CF37D472.

0010233-59.2017.6.02.8000 0870142v1

Despacho SLC 0870142         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 847



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0010233-59.2017.6.02.8000
INTERESSADO : SAPEV
ASSUNTO : CONTRATO Nº 08/2018. COMBUSTÍVEIS. PRORROGAÇÃO.

 

Parecer nº 299 / 2021 - 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
(0870141), do terceiro termo aditivo ao Contrato nº 08/2018,
celebrado com a empresa NEO CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, CNPJ n°
25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação dos serviços de
gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis
juntamente com o ARLA-32.

Referido termo aditivo objetiva:
a) a prorrogação da vigência do contrato, por 12

(doze) meses;
b) a alteração da taxa de administração cobrada

pela contratada de - 2,01% (negativa em dois inteiros e um
centésimo por cento) para -2,34% (negativa em dois inteiros e
trinta e quatro centésimo por cento), conforme manifestação
de vontade constante no evento SEI 0869360.

 
2. DA CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIÇO CONTÍNUO

 
Impende assinalar, inicialmente, que a

possibilidade de prorrogação ora proposta encontra-se
albergada no comando contido no art. 57, II, da Lei nº
8.666/93:  

 

"Art. 57. A duração dos contratos regidos
por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários,
exceto quanto aos relativos:
I – Omissis.
II – à prestação de serviços a serem
executados de forma contínua, que
poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vista à
obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada
a sessenta meses.”  

 

O fundamento da hipótese legal é a existência de
contratos de prestação de serviços, cuja execução seja
contínua, não contemplando obrigações específicas e
definidas, mas renováveis periodicamente, passíveis, assim,
de observância de um prazo de duração, que a lei, no caso,
faculta a sua prorrogação, visando à obtenção de condições
mais favoráveis à Administração.

Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o
administrativista Marçal Justen Filho:
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“A identificação dos serviços de natureza
contínua não se faz a partir do exame
propriamente da atividade desenvolvida
pelos particulares, como a execução
contratual. A continuidade do serviço
retrata, na verdade, a permanência da
necessidade pública a ser satisfeita. Ou
seja, o dispositivo abrange os serviços
destinados a atender necessidades
púbicas permanentes, cujo atendimento
não exaure prestação semelhante no
futuro. Estão abrangidos não apenas os
serviços essenciais, mas também
compreendidas necessidades públicas
permanentes relacionadas com atividades
que não são indispensáveis. O que é
fundamental é a necessidade pública
permanente e contínua a ser satisfeita
através de um serviço.” 
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à
Lei de Licitações e Contratos. São
Paulo:Dialética, 2004, 10ª edição, p.
492/493.
 

Tal conclusão guarda consonância com o caso ora
em análise, porquanto patente que os serviços de gestão de
abastecimento de combustíveis são executados de forma
contínua, sendo que a necessidade da Administração não se
exaure com a prestação num determinado momento, já que
necessita dos serviços prestados a contento,
permanentemente.

 
Dessa forma, tem-se plenamente possível o

enquadramento dos serviços citados como de natureza
contínua, passíveis de previsão de prorrogação contratual,
nos termos do citado art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que
aferida a vantajosidade para a Administração, o que foi
verificado pela SEIC/COMAP (0869292).    

 
3. DA EVOLUÇÃO CONTRATUAL

 
A lista de verificação prevista na 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,
em seu Anexo XV - Alterações contratuais, envolvendo
prorrogações, acréscimos, supressões, reajustes ou
repactuações, foi anexada  pela gestão contratual (0859728),
sem que fossem relatadas  irregularidades.  

No evento 0868436, tem-se o SICAF, em que se
verifica a regularidade das certidões da empresa.

No evento 0865184, consta a reserva de crédito.
Sabendo-se que o contrato  foi celebrado em

19/04/2018, e que sua vigência abrangeu 12 (doze) meses,
contados da assinatura, registre-se que houve os seguintes
aditamentos:

 
- 1º Termo Aditivo (0527506) - prorrogou a vigência

por mais 12 (doze) meses;
- 2º Termo Aditivo (0719284) - prorrogou a vigência

por mais 12 (doze) meses.
 
 Assim, constata-se que referido instrumento está

vigente e que o presente termo aditivo encontra-se dentro do
permissivo legal  (sessenta meses).
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4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

A minuta  do termo aditivo (0870141), como visto,
encontra amparo nas disposições contidas no inciso II, do art.
57 da Lei n.º 8.666/93 e ainda na cláusula sétima do termo
contratual  (0381195).

Registre-se ainda a  concordância da empresa
contratada (0869360), inclusive com  a alteração da taxa de
administração, de -2,01% para -2,34%.  

Quanto ao conteúdo da minuta (0870141), 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 prorrogação e da alteração da taxa
de administração (cláusula primeira), os valores decorrentes
da prorrogação contratual (cláusula segunda), a dotação
orçamentária que garantirá os pagamentos (cláusula terceira),
o fundamento jurídico da prorrogação (cláusula quarta), a
vinculação do termo aditivo ao ato de autorização da
Presidência e à proposta da contratada (cláusula quinta), a
publicidade (cláusula sexta) e, por fim, as incorporações do
termo aditivo ao contrato principal (cláusula sétima).

 
5. CONCLUSÃO

 

Assim, nos termos do parágrafo único do artigo 38,
da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova, em face
de sua regularidade jurídica, a minuta do terceiro termo
aditivo (0870141), com o objetivo de estender, por mais 12
(doze) meses, com alteração da taxa de administração, a
vigência do contrato nº 08/2018, firmado com a NEO
CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
- EPP, CNPJ n° 25.165.749/0001-10, cujo objeto é  a prestação
dos serviços de gestão de abastecimento, com o fornecimento
de combustíveis juntamente com o ARLA-32. 

  À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/03/2021, às 19:16, 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
0870188 e o código CRC 0E65D7C0.

0010233-59.2017.6.02.8000 0870188v12
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 08 de abril de 2021.
Tendo em conta o Parecer 299 (0870188), da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, tornem-se os autos
conclusos ao Excelentíssimo desembargador Presidente deste
TRE/AL, para a necessária e competente deliberação, com a
recomendação de que seja autorizada a prorrogação
contratual constante do presente processo, nos termos da
minuta do terceiro termo aditivo (0870141), com o objetivo de
estender, por mais 12 (doze) meses, com alteração da taxa de
administração, a vigência do contrato nº 08/2018, firmado
com a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE
BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, CNPJ n° 25.165.749/0001-10, cujo
objeto é  a prestação dos serviços de gestão de abastecimento,
com o fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-
32. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/04/2021, às 19:25, 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
0876484 e o código CRC 4F2D6E4B.

0010233-59.2017.6.02.8000 0876484v1
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PROCESSO : 0010233-59.2017.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Autorização. Celebração. Terceiro Termo Aditivo. Contrato nº 08/2018. Empresa Neo Consultoria e Administração de Benefícios
Eireli-EPP.

 

Decisão nº 691 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI 0876484.

Nos termos do que constato nos autos, sobretudo pela
manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio do
Parecer nº 299/2021 (0870188), que ratifica, ante a sua plena
regularidade, a minuta do aditamento em tela, AUTORIZO, com
fulcro no inciso II, do art. 57 da Lei n.º 8.666/93, e ainda, na cláusula
sétima do instrumento contratual em epígrafe, a celebração do
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018, firmado com a
empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS
EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 25.165.749/0001-10, cujo
objeto é a prestação de serviço de gestão de abastecimento, com o
fornecimento de combustíveis juntamente com o ARLA-32 (Agente
Redutor Liquido Automotivo), representando a alteração pretendida a
prorrogação, por mais 12 (doze) meses, da vigência do referido
contrato, com alteração da taxa de administração. 

Remetam-se os autos à Seção de Licitações e Contratos -
SLC para a consolidação do ato minutado (0870141), ciência à
contratada e demais medidas de estilo.

Por fim, à Secretaria de Administração, para os atos de
gestão contratual.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
09/04/2021, 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
0876960 e o código CRC 82C014E5.

0010233-59.2017.6.02.8000 0876960v8
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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 abril de 2021.
Em cumprimento à Decisão 691 (doc. 0876960), da

Presidência, remeto os presentes autos à SLC, para
consolidação da minuta e, em paralelo, à COFIN, para
emissão da competente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/04/2021, 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
0877366 e o código CRC 6CD3ACE7.

0010233-59.2017.6.02.8000 0877366v1

Despacho GSAD 0877366         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 853



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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de abril de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD 

(0877366).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/04/2021, às 14:47, 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
0877377 e o código CRC B8A8B0B9.

0010233-59.2017.6.02.8000 0877377v1
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 25.165.749/0001-10

Razão
Social:

NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP

Endereço: AL RIO NEGRO 503 SALA 1803 / ALPHAVILLE CENTRO I / BARUERI / SP
/ 06454-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data,
a  empresa  acima  identificada  encontra-se  em  situação  regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/03/2021 a 24/04/2021

Certificação Número: 2021032601550425428120

Informação obtida em 12/04/2021 14:42:43

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 12/04/2021 14:42
Anexo Certidão FGTS (0877740)         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 855



���������� �����	��
���������������������������������������������� !"#$%# &'()*��
�&������)+�����'��

�����	��
���������������������������������������������� !"#$%# &'()*��
�&������)+�����'�� ��,

-./012345670460289:;:65;:60<=>7510?734567@6>75AB56C78DE:>D95F
GHIH/01<75870257:EJ10?7378K>6>LA36JM7@K8K4746>D@JND95F
-HOH/0PQRSLRQSQP0SQTLQ0UV
WXXYZO[/0\6T0U\]\\]̂2_̀]0<]ab\2bc2d0C0b\e0C0b\fgca2d0\êf]a2d0edefb]\2d0he02d2̂]2i0C0Pjkl
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/04/2021, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/04/2021, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
13/04/2021, às 18:24, 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
0877856 e o código CRC 52D31D65.

0010233-59.2017.6.02.8000 0877856v2
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/04/2021, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/04/2021, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
13/04/2021, às 18:24, 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
0877858 e o código CRC 5F7B7B04.

0010233-59.2017.6.02.8000 0877858v4
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Reforço NE 69 (0877856). RO 331.
NE 170  (0877858). RO332.

Observação:

Gestão de abastecimento, com o fornecimento de combustíveis
juntamente com o ARLA-32.

Reforço NE 69: Memória de cálculos:  valor mensal  R$13.106,20 /
30 = R$436,873 x 19 = R$8.300,59

NE 170: Memória de cálculos: Valor mensal R$16.133,07 / 30 =
R$537,77 x 11 = R$5.915,47

 
 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 12/04/2021, às 18:00, 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
0877859 e o código CRC 3163C3F6.
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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 2021.
À SAD,
Para assinatura dos empenhos 2021NE69

(0877856)  e 2021NE170 (0877858).
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/04/2021, 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
0878003 e o código CRC 9DC76495.

0010233-59.2017.6.02.8000 0878003v1
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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 abril de 2021.
Após assinatura das notas de

empenho 0877856 e 0877858, devolvo os autos à SLC, em
atenção ao Despacho 0877366.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/04/2021, às 21:17, 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
0878721 e o código CRC 59944EC5.

0010233-59.2017.6.02.8000 0878721v1
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E-mail - 0881189

Data de Envio: 
  19/04/2021 19:05:45

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

Para:
    analises4@neofacilidades.com.br

Assunto: 
  Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018

Mensagem: 
  Boa Noite!

Conforme solicitado, segue em anexo o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018 devidamente
assinados pelas partes.
Atenciosamente,

Anexos:
    Termo_Aditivo_0881186_Terceiro_aditivo_contrato_08_2018.pdf
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S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Partícipes: Tribunal Regional Federal da 2ª Região - TRF2 e Câmara Municipal de São Paulo.
Objeto: Cooperação e o intercâmbio na área de Tecnologia da Informação e Gestão
Documental entre os partícipes para viabilizar à CMSP a adoção de métodos,
procedimentos, sistemas e outros recursos de tecnologia da informação e gestão
documental, visando à eficiência na área administrativa, com ênfase no tratamento e
organização de fluxos de trabalho, expedientes e documentos, em particular a instalação,
implantação e acompanhamento do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA.
Data da assinatura: 15/04/2021. Prazo de vigência: 60 (sessenta) meses, contados a partir
da data de sua assinatura. Processo n.º TRF2-ADM-2019/00041. Acordo de Cooperação
Técnica n.º TRF2-ACC-2021/00002.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: TK Elevadores Brasil Ltda.; Objeto do 5º Termo
Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 02 (dois) meses;
Fundamento Legal: Art. 57, § 4º, da Lei 8666/93; Crédito Orçamentário: Fonte de Recurso:
0100000000; Natureza de Despesa: 3.3.90.39.16; Data da assinatura: 14/04/2021; Proc. n.º
TRF2-EOF-2015/00302; Contrato n.º 024/2016.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: EGS Elevadores Eireli; Objeto do 3º Termo Aditivo:
Prorrogar por mais 03 (três) meses o prazo de execução estabelecido no item 6.1 do
Contrato original, sem acréscimo de valor; Fundamento Legal: artigo 57, § 1º, inciso II, da
Lei nº 8.666/93; Data da assinatura: 14/04/2021; Proc. n.º TRF2-EOF-2017/00447; Contrato
n.º 022/2018.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE COMPROMISSO

Processo nº 0026064-83.2020.4.03.8000; Espécie: Termo de Compromisso nº
01.003.10.2021, firmado em 13/04/2021; Destinador: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Destinatária: ASSOCIAÇÃO VINTE E OITO
COMUNIDADE ESPERANÇA, CNPJ nº 24.377.626/0001-80; Objeto: instituição de
procedimentos de coleta seletiva dos resíduos recicláveis, oriundos da publicação dos
editais de eliminação de autos judiciais findos e da análise dos documentos administrativos
com temporalidade cumprida, deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região; Fundamento
Legal: Decreto nº 5.940/2006, Lei nº 12.305/2010, Resolução nº 201/2015, do Conselho
Nacional de Justiça - CNJ e a Agenda Ambiental Pública - A3P; Vigência: 8 meses, a partir
da data de sua assinatura; Valor: sem ônus; Procedimento Licitatório: Edital de
Chamamento nº 003/2020; Signatários: pelo Destinador, Sr. Otávio Augusto Pascucci
Perillo, Diretor-Geral e, pela Destinatária, Sra. Marlene Maria Ramos, Presidente.

EXTRATO DE COMPROMISSO

Processo nº 0026064-83.2020.4.03.8000; Espécie: Termo de Compromisso nº
01.004.10.2021, firmado em 13/04/2021; Destinador: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Destinatária: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS CAMINHO CERTO, CNPJ nº 07.240.969/0001-89;
Objeto: instituição de procedimentos de coleta seletiva dos resíduos recicláveis, oriundos
da publicação dos editais de eliminação de autos judiciais findos e da análise dos
documentos administrativos com temporalidade cumprida, deste Tribunal Regional Federal
da 3ª Região; Fundamento Legal: Decreto nº 5.940/2006, Lei nº 12.305/2010, Resolução nº
201/2015, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ e a Agenda Ambiental Pública - A3P;
Vigência: 8 meses, a partir de 13/12/2021, primeiro dia útil subsequente ao término da
vigência do Termo de Compromisso nº 01.003.10.2021; Valor: sem ônus; Procedimento
Licitatório: Edital de Chamamento nº 003/2020; Signatários: pelo Destinador, Sr. Otávio
Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral e, pela Destinatária, Sra. Vandaires Lopes dos
Santos, Presidente.

EXTRATO DE COMPROMISSO

Processo nº 0026064-83.2020.4.03.8000; Espécie: Termo de Compromisso nº
01.005.10.2021, firmado em 13/04/2021; Destinador: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Destinatária: COOPERATIVA DE TRABALHO DE
COLETA SELETIVA, TRIAGEM, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁV E I S
DE SÃO PAULO - SP - COOPER VIRA LATA, CNPJ nº 09.209.218/0001-25; Objeto: instituição
de procedimentos de coleta seletiva dos resíduos recicláveis, oriundos da publicação dos
editais de eliminação de autos judiciais findos e da análise dos documentos administrativos
com temporalidade cumprida, deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região; Fundamento
Legal: Decreto nº 5.940/2006, Lei nº 12.305/2010, Resolução nº 201/2015, do Conselho
Nacional de Justiça - CNJ e a Agenda Ambiental Pública - A3P; Vigência: 8 meses, a partir
de 15/08/2022, primeiro dia útil subsequente ao término da vigência do Termo de
Compromisso nº 01.004.10.2021; Valor: sem ônus; Procedimento Licitatório: Edital de
Chamamento nº 003/2020; Signatários: pelo Destinador, Sr. Otávio Augusto Pascucci
Perillo, Diretor-Geral e, pela Destinatária, Sr. Wilson Santos Pereira, Diretor Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 07/2021. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: Toxilab
Laboratório de Análises Ltda. OBJETO: Prestação de serviços de coleta, análise
e diagnóstico da qualidade do ar nas dependências do CONTRATANTE. ORIGEM:
Dispensa de Licitação. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 168396, ND 3390.39 e
2021NE500650, datada de 30.03.2021. PREÇO POR ANÁLISE REALIZADA: R$
4.209,00. VIGÊNCIA: 16.07.2021 a 16.09.2022. PA: 0002429-12.2021.
ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em
19.04.2021.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°08/2021. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: DSS SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ-n°03.627.226/0001-05. Objeto: Contratação de
solução na área de Tecnologia da Informação, compreendendo a organização, implantação
e execução continuada de atividades de atendimento e suporte técnico remoto e
presencial, de 1° e 2° níveis, aos usuários de serviços de TI e assistência virtual.
Fundamento Legal:Lei n°10.520/2002; Dec.n°3.555/2000; Dec. 3.693/2000; Dec.3.784/2001;
Dec.10.024/2019; L.C.n°123/2006; Dec.n°538/2015; Res. n°169/2013-CNJ; Res.n°248/2018-
CNJ; Portaria n°391/2013-CNJ; IN n°001/2016-CJF; Portaria n°443/2018-MPDG; IN

n°01/2019-SGD/ME; IN n° 05/2017-SEGE/MPDG; Dec.n°7.174/2010; IN n° 04/2014-
SLTI/MPOG; Res.n°00279/2013-CF e Lei n°8.666/ 1993. PAV n°0006222-56.2020.4.05.7000-
TRF5ªR; Pregão-04/2021-TRF5ªR. Valor: R$ 1.289.107,33 (Um milhão, duzentos e oitenta e
nove mil, cento e sete reais e trinta e três centavos). Recursos Orçamentários: PTRES-
168462; ED-339034; NE n° 000238/2021 datada de 16/04/2021, modalidade estimativo, no
valor de R$ 106.489,24. Vigência: 12(doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
Assinatura: 19/04/2021. Assinam: Telma Roberta Vasconcelos Motta Caires, Diretora Geral-
TRF5ªRegião e Fernando Antonio Bellezzia, resentante da Contratada.

EXTRATO DE RESCISÃO

Espécie: Termo de Rescisão-Contrato n°17/ 2016. Contratante: TRF5ª Região. Contratada:
LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A. CNPJ n°19.877.300/0002-62. Objeto: Rescindir
antecipadamente, por acordo entre as partes, o Termo de Contrato assinado em
15/02/2016, tombado sob o n°17/2016, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos na
área de Tecnologia da Informação - TI, compreendendo a organização, o desenvolvimento,
a implantação e a operação de Central de Serviços (Service Desk) de atendimento e
suporte técnico de 1º nível (remoto) e 2º nível(presencial e remoto) aos usuários de
soluções de TI, com fulcro no art. 79, inciso II, da Lei n°8.666/1993 e alterações
posteriores, de acordo com o previsto nas cláusulas Décima Quinta do Contrato e Terceira
do 5º Aditivo, ficando isentas as partes de quaisquer vínculos, direitos e obrigações
recíprocas decorrentes, contados a partir de 30/04 /2021. PAV n°0000931-
41.2021.4.05.7000-TRF5ª Região. Assinatura: 16/04/2021. Assinam: Telma Roberta
Vasconcelos Motta Caires, Diretora Geral-TRF5ªR. e Jailson Oliveira Batista, representante
da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0003174-42.2020.6.01.8000. Décimo Quinto Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n.º 30/2016. Contratante: TRE/AC. Contratada: PORTO BELO ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA., CNPJ n.º 03.701.380/0001-80. Objeto: promover, com fundamento no
artigo 65, I, da Lei nº 8.666/93, alterações qualitativas e quantitativas do objeto contratual.
Valor: R$ 69.149,69. Data de assinatura: 19/04/2021. Signatários: Jonathas Santos Almeida
de Carvalho, Diretor Geral do TRE/AC; Celso de Paula e Silva Filho, representante da
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2018; Processo SEI nº 00010233-59.2017; Fund.
Legal: art. 57, inciso II, art. 58, § 1º, e no art. 65, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e
alterações e na Cláusula Sétima do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a
empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP, CNPJ sob n°
25.165.749/0001-10; Objeto: prorrogação da vigência do Contrato, que trata dos serviços
de gestão de abastecimento, por 12 meses; Valor total estimado: R$ 193.596,85.
Assinatura: 15/04/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE RETIFICAÇÃO

No extrato de publicação do 129º Termo aditivo ao Contrato N.º 36/2017,
constante no DOU de Número 57, FL 140, Seção 3, do dia 25/03/2021, onde se lê: quantia
de R$ 20.565,17 (cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos), leia-
se: "quantia de R$ 20.565,17 (vinte mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dezessete
centavos)." Assina: Desembargador Inácio de Alencar Cortêz Neto, Presidente do TRE/CE,
em exercício. Processo n.º 3813/2021. Data: 13/04/2021.

Des. INÁCIO DE ALENCAR CORTÊZ NETO
Presidente do TRE-CE

em exercício
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021

Espécie: Pregão Eletrônico n.º 2/2021. Processo n.º 5073/2020. Objeto: Contratação de
empresa especializada no serviço de manutenção corretiva de cadeiras/poltronas
giratórias. O objeto foi adjudicado à empresa: LBM SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
05.436.801/0001-18. Valor Total: R$ 24.500,00. Homologado por.

Em, 15 de abril de 2021
HUGO PEREIRA FILHO

Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATOS DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Termo de Credenciamento nº. 6/2021. Processo SEI nº 0002113-
38.2021.6.07.8100. Credenciada: ASMEPRO Associação Médica e Saúde Humana
(CNPJ: 32.701.881/0001-64). Objeto: Prestação de serviços de assistência e
atendimento médico e/ou hospitalar e demais especialidades da área de saúde
aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais -
TRE-SAÚDE. Vigência: Prazo indeterminado. Fundamento Legal: artigo 25,
"caput", da Lei nº 8.666/93, além da Resolução TRE/DF nº 7.694 de
30/06/2016. Data e assinaturas: Brasília, 20/04/2021. Sr. Guilherme Valadares
Vasconcelos, Diretor-Geral do TRE-DF, e Sr. Eudes José Martins.

Termo de Credenciamento nº. 10/2021. Processo SEI nº 0002184-
40.2021.6.07.8100. Credenciada: IRB Instituto de Radioisótopos de Brasília Ltda.
(CNPJ: 02.783.500/0001-72). Objeto: Prestação de serviços de assistência e
atendimento médico e/ou hospitalar e demais especialidades da área de saúde
aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais -
TRE-SAÚDE. Vigência: Prazo indeterminado. Fundamento Legal: artigo 25,
"caput", da Lei nº 8.666/93, além da Resolução TRE/DF nº 7.694 de
30/06/2016. Data e assinaturas: Brasília, 20/04/2021. Sr. Guilherme Valadares
Vasconcelos, Diretor-Geral do TRE-DF, e Sr. Leonardo Castro Melo.
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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 abril de 2021.
À SCON, para registro contábil do 3º Termo Aditivo

ao Contrato nº 08/2018.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 22/04/2021, 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
0881939 e o código CRC 298E3B80.

0010233-59.2017.6.02.8000 0881939v1

Despacho SLC 0881939         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 876



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

 

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

 __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  27/04/21  15:53     NS                               USUARIO : ROSA MARIA     
  DATA EMISSAO      : 27Abr21   VALORIZACAO : 27Abr21  NUMERO  : 2021NS001224 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 25165749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE
BENE
  TITULO DE CREDITO : 2021RC000027            DATA VENCIMENTO  : 27Abr21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.08/2018 (0881186), QUE
TEM CO
  MO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO QUE TRATA DOS
SERVIÇOS DE GEST
  ÃO E ABASTECIMENTO, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS JUNTAMENTO COM
O ARLA-32,
   PELO PERÍODO DE 12 MESES, BEM COMO PELA ALTERAÇÃO DA TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO CO
  BRADA PELA CONTRATADA DE -2,01(POR CENTO) PARA -2,34 (POR CENTO,
CONFORME MANI
  FESTAÇÃO EVENTO (0869360). SEI 0010233-59.2017.6.02.8000.                     
                                                                           
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 25165749000110                 812310201                            
                                                                      193.596,85
                                                                                
 
                                                                                
  LANCADO POR : 53349636420 -  ROSA MARIA                      27Abr21   15:47  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA                 
 
                                                                                                                                                             
 

*********************************************************************************

  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  27/04/21  15:51                                      USUARIO : ROSA MARIA     
                                                       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 25165749000110                                            
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  CONTA CORRENTE  : N 25165749000110                                            
  NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI                          
                               SALDO ANTERIOR A 01ABR                79.255,21C
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    05Abr 070011 00001 NS000964 591700           12.334,71D           66.920,50C
    06Abr 070011 00001 NS000969 596700          -12.334,71D                     
    06Abr 070011 00001 NS000971 591700           12.334,72D           66.920,49C
    27Abr 070011 00001 NS001224 541404          193.596,85C          260.517,34C
                                                                                
                                                                                
   
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RET
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                        

Documento assinado eletronicamente por ROSA MARIA DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 27/04/2021, 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
0884147 e o código CRC 241A268C.

0010233-59.2017.6.02.8000 0884147v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS001224   

Observação:

Ao Gestor,
Após registro contratual, para continuidade da gestão,

sendo oportuno informar a existência de saldo no valor de R$
66.920,49, conforme consta no evento 0884147, razão pela qual
indago sobre sua manutenção ou baixa.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 28/04/2021, às 15:26, 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
0884846 e o código CRC 654A9272.
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2021.
 
 
À Diretoria-Geral, para continuidade do feito, tendo

em vista o contido no Despacho GPRES 0856813.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/04/2021, 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
0885596 e o código CRC 50DD5470.

0010233-59.2017.6.02.8000 0885596v1
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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 abril de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Respondendos aos termos da consulta formulada

no evento 0884846, rogo que seja utilizada
da anunciada  importância, o valor de R$  7.000 (sete mil),
necessário para reforçar a 2021NE69, cujo saldo atual é de
R$ 8.300,59 (oito mil, trezentos reais e cinquenta e nove
centavos), perfazendo, assim, o total de R$  15.300,59 (quinze
mil, trezentos reais e cinquenta e nove centavos), necessário
para custear as despesas com combistíveis, relativas ao mês
de abril de 2021.

Após concluídas as solicitadas providências,
encareço que seja dada baixa, no saldo remanescente do valor
anunciado, evento 0884846. 

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 30/04/2021, às 09:11, 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
0885763 e o código CRC 808615A9.

0010233-59.2017.6.02.8000 0885763v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Em aditamento ao despacho, evento 0885763,

informo que o valor do reforço, no montante de R$ 7.000
(sete mil reais), corresponde ao fornecimento de combustível
por empresa especializada, na vigência do contrato 08/2018
(19.04.2021).

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 30/04/2021, às 10:05, 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
0885864 e o código CRC 432E9055.

0010233-59.2017.6.02.8000 0885864v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2021.
À SGO,
Diante do despacho SAPEV (0885763), aditado pelo

evento (0885864), encaminho os autos eletrônicos para
reforço do empenho no valor informado.

Em paralelo, retorno os autos à SAPEV para, após
liquidação das faturas pendentes de pagamento, informar o
valor contratual que deverá ser cancelado referente ao
contrato expirado.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/04/2021, às 10:11, 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
0885907 e o código CRC 1C0156F8.

0010233-59.2017.6.02.8000 0885907v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/05/2021, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 05/05/2021, às 16:35, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
05/05/2021, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0886572 e o código CRC C341FA8F.

0010233-59.2017.6.02.8000 0886572v3
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 69/2021 (0886572) - RO 424. Reforço/Anulação para atender o
valor conforme despacho SAPEV 0885763.

Observação:

 
- Observe-se que já há informação  e NE de prorrogação

contratual (doc.0877858) para 20 a 30 de abril, faltando o reforço até 31 de
dezembro de 21.

 
-Novo saldo abaixo, conforme gestão (saldo em maio de 2021):
 
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 04/05/2021, às 14:38, 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
0886574 e o código CRC C2F62BAA.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0886574         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 886



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 206/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando
o contido no art. 67 da Lei nº
8.666/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0010884-
23.2019.6.02.8000, resolve:

 
Art. 1º Designar o servidor José Joel Ferreira de Oliveira,

lotado na Seção de Administração de Prédios e Veículos, para atuar como
gestor e fiscal do Contrato nº 08/2018, celebrado com a Empresa Neo
Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - EPP, cujo escopo é o
fornecimento de combustíveis e aditivo para a frota deste Tribunal,  devendo
atuar em sua substituição, em seus afastamentos e impedimentos legais, a sua
chefia imediata, em conformidade com o prescrito no Art. 18, § 2.º, da
Resolução TRE n.º 15.787/2017.

 
Art. 2º O agente ora designado deverá observar, no que couber,

as disposições constantes no Título IV (arts. 16 a 22), da Resolução TRE/AL nº
15.787, de 15/02/2017.

 
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Maceió, 03 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
03/05/2021, às 17:42, 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
0886600 e o código CRC A12ED8CB.

0010233-59.2017.6.02.8000 0886600v3
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DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2021.
Certifico que a Portaria da Presidência nº 206/2021

(0886600) foi remetida, neste dia 04/05/2021, para publicação no
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 04/05/2021, às 16:21, 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
0887528 e o código CRC F0568F31.

0010233-59.2017.6.02.8000 0887528v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/05/2021, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 05/05/2021, às 16:35, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
05/05/2021, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0887612 e o código CRC 40B0CED4.

0010233-59.2017.6.02.8000 0887612v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 170/2021 (0887612) - RO 430 - REFORÇO DE MAIO A
DEZEMBRO/2021.

 
- Decisão 691/21 - presidência. 3º termo aditivo.

Observação:

MENSAL INÍCIO
inclusive FIM Quant

Dias
Valor Unitário
dia Total

 R$                                                 
16.133,07 1/5/2021 31/12/2021240  R$                     

537,77
 R$  
129.064,56

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 05/05/2021, 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
0887614 e o código CRC B397FA81.
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria da Presidência nº 206/2021
(0886600) foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de
Alagoas, edição nº 90, às pgs. 12/13, nesta data.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 05/05/2021, às 14:43, 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
0888001 e o código CRC 75C66095.

0010233-59.2017.6.02.8000 0888001v2
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DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2021.
Após a publicação da Portaria Presidência nº

206/2021 (0886600), conforme Certidão 0888001, faço
remessa dos presentes autos à Secretaria de Administração
para ciência e demais providências decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 05/05/2021, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0888010 e o código CRC 2135117A.

0010233-59.2017.6.02.8000 0888010v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2021.
À SAD,
Para assinatura dos empenhos 2021NE69

(0886572) e 2021NE170 (0887612).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/05/2021, às 15:57, 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
0888123 e o código CRC 1A07196E.

0010233-59.2017.6.02.8000 0888123v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2021.

 

À SAPEV, após assinatura das Notas de Empenho
0886572 e 0887612, para continuidade dos atos de gestão.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 05/05/2021, às 19:48, 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
0888191 e o código CRC 99FFD1FD.

0010233-59.2017.6.02.8000 0888191v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2021.
 
À SAPEV, para ciência do servidor José Joel

Ferreira de Oliveira da publicação da Portaria Presidência nº
206/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG, 0886600.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 06/05/2021, às 11:10, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0888499 e o código CRC 236689D5.

0010233-59.2017.6.02.8000 0888499v1
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E-mail - 0924179

Data de Envio: 
  30/07/2021 11:28:03

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS <sapev@tre-al.jus.br>

Para:
    assist.adm@neofacilidades.com.br
    contratos@neofacilidades.com.br
    empenho@neofacilidades.com.br
    relacionamento.cliente1@neofacilidades.com.br
    joao.pereira@neofacilidades.com.br

Assunto: 
  Envio de Nota de Empenho.

Mensagem: 
  Prezados,

Encaminho, em anexo, nota de empenho relativa ao Contrato com este Tribunal Regional Eleitoral, para o
presente exercício. Solicito a urgência em viabilizar o retorno da regularidade dos abastecimentos, uma
vez que se encontra suspenso o fornecimento de combustíveis, por ausência de comunicação sobre a
questão financeira, ressaltando que veículos sob a guarda deste Tribunal encontram-se desabastecidos ou
em vias de desabastecimento.

Atenciosamente.

Fernando Barros
Fiscal de Contrato.

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0887612.html
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 69/2021 - RO 789 (ANULAÇÃO)
NE 170/2021 - RO 790 (REFORÇO)

Observação:

Reforço da NE 170 a partir de saldo residual da NE 69, ambas de
combustíveis.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 04/11/2021, às 19:14, 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
0968628 e o código CRC 348C02DE.
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DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura da nota de empenho a que se refere o documento
retroimediato.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 08/11/2021, às 14:18,
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
0970316 e o código CRC BC4D8B58.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  08/11/2021 15:48
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2021 NE 69

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70277 ADM MATAUX

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

19/01/2021 Estimativo 0010233-59.2017.6.02 - 45.257,29

25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS

18CT0008. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, JUNTAMENTE COM
ARLA-32.  EXERCÍCIO 2021.

-

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

RIO NEGRO 503 SALA  1803 ALPHAVILLE INDUSTRI

CEP

06454-000

Município

BARUERI SP

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      2008
Versão Data/Hora

08/11/2021 15:48:22
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  08/11/2021 15:48
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.257,29

Total da Lista

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

001 45.257,29DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR
EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE ABASTECIMENTO
(GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ARLA-32).
CONTRATO 8/2018 VIGENTE ATÉ 19/4/21. VALOR MENSAL R$
13.106,20. DUODÉCIMO JANEIRO/2021. DESPACHO SEIC 0842371.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

19/01/2021 Inclusão 1,00000 13.106,2000 13.106,20

03/02/2021 Reforço 1,00000 13.106,2000 13.106,20

11/03/2021 Reforço 1,00000 13.106,2000 13.106,20

12/04/2021 Reforço 1,00000 8.300,5900 8.300,59

03/05/2021 Reforço 1,00000 7.000,0000 7.000,00

04/05/2021 Anulação 1,00000 4.188,8600 4.188,86

04/11/2021 Anulação 1,00000 5.173,0400 5.173,04

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

08/11/2021 15:48:22

Gestor Financeiro

MARCIO ANDRADE DA SILVA

***.446.325-**

08/11/2021 14:17:41

Assinaturas

2  de      2008
Versão Data/Hora

08/11/2021 15:48:22
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  08/11/2021 15:49
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2021 NE 170

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70277 ADM MATAUX

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

12/04/2021 Estimativo 0010233-59.2017.6.02 - 140.153,07

25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS

18CT0008. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, JUNTAMENTE COM
ARLA-32. EXERCÍCIO 2021.

-

-

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

RIO NEGRO 503 SALA  1803 ALPHAVILLE INDUSTRI

CEP

06454-000

Município

BARUERI SP

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

08/11/2021 15:49:17
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  08/11/2021 15:49
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 140.153,07

Total da Lista

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

001 140.153,07DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR
EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE ABASTECIMENTO
(GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ARLA-32). PRORROGAÇÃO
CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 8/2018, POR
MAIS 12 MESES. VALOR MENSAL R$ 16.133,07. VALOR ORA
EMPENHADO REFERE-SE DO DIA 20/04/2021 A 30/04/2021 (11)
ONZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/2021. DECISÃO 691 (0876960).
DESPACHO GSAD (0877366).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

12/04/2021 Inclusão 1,00000 5.915,4740 5.915,47

04/05/2021 Reforço 1,00000 129.064,5600 129.064,56

04/11/2021 Reforço 1,00000 5.173,0400 5.173,04

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

08/11/2021 15:49:17

Gestor Financeiro

MARCIO ANDRADE DA SILVA

***.446.325-**

08/11/2021 14:11:08

Assinaturas

2  de      2005
Versão Data/Hora

08/11/2021 15:49:17
Operação
Alteração
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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 novembro de 2021.
Devolvo os autos à SAPEV, para medidas de gestão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/11/2021, às 15:57, 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
0970491 e o código CRC F7A2A8DF.

0010233-59.2017.6.02.8000 0970491v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício2021
Objeto NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS
 

Número do
Empenho

Credor (CNPJ/CPF e
nome)

Saldo
Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

2021NE000170  

NEO CONSULTORIA
E ADMINISTRAÇÃO
DE BENEFÍCIOS -
CNPJ:
25165749/0001-10

18.723,87 R$
15.800,93  R$

15.800,9

      
      
      

À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.

Observações:

1. A empresa contratada não faz adiantamento da fatura e da nota fiscal;

2. O valor destinado à inscrição em RPNP, qual seja: aquele informado para
o mês de dezembro, foi obtido a partir do valor médio dos pagamentos
realizados em 2021, desde janeiro, desprezando-se a flutuação dos preços
dos combustíveis no período, conforme tabela abaixo:

MESES VALOR
JANEIRO R$ 7.324,03

FEVEREIRO R$ 15.700,34
MARÇO R$ 12.334,72
ABRIL R$ 14.208,85
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ABRIL R$ 14.208,85
MAIO R$ 15.363,38

JUNHO R$ 13.147,63
JULHO R$ 17.251,66

AGOSTO R$ 16.853,55
SETEMBRO R$ 26.321,03
OUTUBRO R$ 16.621,59

NOVEMBRO R$ 18.683,43
DEZEMBRO R$ 15.800,93

TOTAL: R$ 189.611,14
 

 

 

Maceió-AL, 13 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 13/12/2021, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987556 e o código CRC 8CD9A110.

0010233-59.2017.6.02.8000 0987556v7
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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 dezembro de 2021.
À SGO,
 
Solicito a anulação do saldo do Empenho

2021NE000170, da NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
DE BENEFÍCIOS, no valor de R$ 2.922,94 (dois mil, 
novecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos).

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 13/12/2021, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0988004 e o código CRC A47008FE.

0010233-59.2017.6.02.8000 0988004v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021RO000924  - NE 170 ANULADA PARCIALMENTE.

Observação:

- DESPACHO GESTÃO DOC 0988004 .

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 14/12/2021, às 13:43, 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
0988250 e o código CRC 4E9212D5.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

2. Seção de Programação Orçamentária - SGO / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0987556

 

 À SCON, não havendo a necessidade de ajuste da NE.

X À SCON, após o reforço/cancelamento solicitado.

Observação:

ANULAÇÃO PARCIAL 2021RO000924-  VIDE TAMBÉM DOC 0988250. 

 

Maceió-AL, 14 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 14/12/2021, às 09:47, 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
0988254 e o código CRC 33BF8F51.

0010233-59.2017.6.02.8000 0988254v3
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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 dezembro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0988250),

registro minha assinatura no empenho 2021NE170, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/12/2021, às 15:25, 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
0989763 e o código CRC 00AA4964.

0010233-59.2017.6.02.8000 0989763v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

4. Seção de Contabilidade - SCON / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0987556

 
Opinamos pela:

X Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor.

 
Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor, ressalvando o descrito na
observação.

 Não inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em liquidação,
considerando o descrito na observação.

Observação:

 

À SAD, para apreciação e registros necessários à inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação.

Maceió-AL, 15 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 15/12/2021, 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
0989938 e o código CRC 0A0086C5.

0010233-59.2017.6.02.8000 0989938v2
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  15/12/2021 17:25
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2021 NE 170

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70277 ADM MATAUX

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

12/04/2021 Estimativo 0010233-59.2017.6.02 - 143.730,13

25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS

18CT0008. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, JUNTAMENTE COM
ARLA-32. EXERCÍCIO 2021.

-

-

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

ALAMEDA RIO NEGRO 503 SALA 1803  ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR

CEP

06454-000

Município

BARUERI SP

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      2009
Versão Data/Hora

15/12/2021 17:25:15
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  15/12/2021 17:25
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 143.730,13

Total da Lista

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

001 143.730,13DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR
EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE ABASTECIMENTO
(GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ARLA-32). PRORROGAÇÃO
CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 8/2018, POR
MAIS 12 MESES. VALOR MENSAL R$ 16.133,07. VALOR ORA
EMPENHADO REFERE-SE DO DIA 20/04/2021 A 30/04/2021 (11)
ONZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/2021. DECISÃO 691 (0876960).
DESPACHO GSAD (0877366).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

12/04/2021 Inclusão 1,00000 5.915,4740 5.915,47

04/05/2021 Reforço 1,00000 129.064,5600 129.064,56

04/11/2021 Reforço 1,00000 5.173,0400 5.173,04

06/12/2021 Reforço 1,00000 6.500,0000 6.500,00

14/12/2021 Anulação 1,00000 2.922,9400 2.922,94

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

15/12/2021 17:25:14

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

14/12/2021 14:46:41

Assinaturas

2  de      2009
Versão Data/Hora

15/12/2021 17:25:15
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

5. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

RPNP - 1 - doc. 0987556
 

 
Autorizo e ratifico, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação conforme indicado.

X
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato.

 
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato, com
exceção do descrito na observação.

 
Não autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo
gestor do contrato.

Observação:

 

Promovida a indicação no SIAFI -WEB, devolvo os autos à Unidade Gestora.

Maceió-AL, 17 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/12/2021, 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-

RPNP - 5. Ordenador de Despesas SAD 0992452         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 914



al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992452 e o código CRC 47CC88FA.

0010233-59.2017.6.02.8000 0992452v4
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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

  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  20/12/21  08:40     NS                               USUARIO : MAGDA          
  DATA EMISSAO      : 20Dez21   VALORIZACAO : 20Dez21  NUMERO  :
2021NS004686   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 25165749/0001-10 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO
DE BENE
  TITULO DE CREDITO : 2021RC000125            DATA VENCIMENTO  : 20Dez21        
                                                                               
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO PARA RECLASSIFICAR O SALDO DO CONTRATO 08/2018, REGISTRADO
NO CNPJ 25
  .165.749/0001-10, PARA INSCRIÇÃO GENÉRICA ICNEO0818. SEI 0010233-
59.2017.6.02.
  8000.                                                                         
                                                                               
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 ICNEO0818                      812310201                            
                                                                      134.083,84
  02 591701 25165749000110                 812310201                            
                                                                      134.083,84

                                                                               
  LANCADO POR : 52741478449 -  MAGDA                           20Dez21   08:33  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
                                                                               
------------------------------------XXX-----------------------------------------
 
  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  20/12/21  08:38                                      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 25165749000110                                            
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  NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI   
                       
                               SALDO ANTERIOR A 01DEZ               149.539,83C

    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    03Dez 070011 00001 NS004353 596700          -18.683,43D          168.223,26C
    17Dez 070011 00001 NS004658 591700           23.190,97D                     
    17Dez 070011 00001 NS004659 591700           10.948,45D          134.083,84C
    20Dez 070011 00001 NS004686 591701          134.083,84D                 0,00
                                                                                
                                                                               
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
 
------------------------------------XXX-----------------------------------------
                                                                                
                                                                                
  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  20/12/21  08:39                                      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 ICNEO0818                                                 
  NEO-GESTAO DE ABASTECIMENTO-CTO.08/2018                                       

                               SALDO ANTERIOR A 01DEZ                     0,00
 
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    20Dez 070011 00001 NS004686 541404          134.083,84C          134.083,84C
                                                                                
                                                                               
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 20/12/2021, às 12:05, 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
0992561 e o código CRC 025254F8.

0010233-59.2017.6.02.8000 0992561v7
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS004686   

Observação:

À Unidade Gestora,
Após ajuste contratual, para ciência e continuidade da

gestão.
Por oportuno, informo que o Contrato 08/2018, objeto

destes autos, passa a ter a Inscrição Genérica ICNEO0818.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 20/12/2021, às 12:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992570 e o código CRC 58F3BD53.
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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 dezembro de 2021.
À SGO
 
Senhor Chefe,
 
Considerando um equivoco na estimativa de gastos

com combustíveis evento 0987556, até o final do presente
exercício, solicito a vossa senhoria o reforço
na 2021NE00017, no valor de R$ 4.500,00 (qutro mil e
quinhentos reais), necessário ao custeio das despesas com
combustíveis, até o final do presente exercício.

 
Cordialmente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 20/12/2021, às 12:54, 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
0992824 e o código CRC 23BE8B86.

0010233-59.2017.6.02.8000 0992824v1

Despacho SAPEV 0992824         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 919



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Reforço NE 170(RO 1008), conf. Despacho SAPEV 0992824.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 21/12/2021, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992881 e o código CRC F450FACE.
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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 dezembro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0992881),

registro minha assinatura no empenho 2021NE170, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/12/2021, às 10:47, 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
0993164 e o código CRC 96144F59.

0010233-59.2017.6.02.8000 0993164v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  21/12/2021 11:58
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2021 NE 170

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70277 ADM MATAUX

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

12/04/2021 Estimativo 0010233-59.2017.6.02 - 148.230,13

25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS

18CT0008. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, JUNTAMENTE COM
ARLA-32. EXERCÍCIO 2021.

-

-

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

ALAMEDA RIO NEGRO 503 SALA 1803  ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR

CEP

06454-000

Município

BARUERI SP

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      2013
Versão Data/Hora

21/12/2021 11:57:46
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  21/12/2021 11:58
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 148.230,13

Total da Lista

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

001 148.230,13DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS POR
EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE ABASTECIMENTO
(GASOLINA, ÓLEO DIESEL E ARLA-32). PRORROGAÇÃO
CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 8/2018, POR
MAIS 12 MESES. VALOR MENSAL R$ 16.133,07. VALOR ORA
EMPENHADO REFERE-SE DO DIA 20/04/2021 A 30/04/2021 (11)
ONZE DIAS DO MÊS DE ABRIL/2021. DECISÃO 691 (0876960).
DESPACHO GSAD (0877366).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

12/04/2021 Inclusão 1,00000 5.915,4740 5.915,47

04/05/2021 Reforço 1,00000 129.064,5600 129.064,56

04/11/2021 Reforço 1,00000 5.173,0400 5.173,04

06/12/2021 Reforço 1,00000 6.500,0000 6.500,00

14/12/2021 Anulação 1,00000 2.922,9400 2.922,94

20/12/2021 Reforço 1,00000 4.500,0000 4.500,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

21/12/2021 11:57:45

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

21/12/2021 10:46:26

Assinaturas

2  de      2013
Versão Data/Hora

21/12/2021 11:57:46
Operação
Alteração
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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 dezembro de 2021.
Retornem os autos à SAPEV.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/12/2021, às 11:59, 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
0993249 e o código CRC 40A746E8.

0010233-59.2017.6.02.8000 0993249v1
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E-mail - 0998476

Data de Envio: 
  11/01/2022 13:43:19

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS <sapev@tre-al.jus.br>

Para:
    relacionamento.cliente10@neofacilidades.com.br

Assunto: 
  Contrato nº 08/2018 - Solicitação - Anuência - Renovação Contratual.

Mensagem: 
  Senhor Representante,

Tendo-se em vista o fim da vigência do Contrato n.º 08/2018 em 19/04/2022, solicita-se sua manifestação
quanto ao interesse na renovação contratual mantidos os termos vigentes.
Devido aos procedimentos internos a serem desenvolvidos. roga-se URGÊNCIA na resposta.

Atenciosamente,

Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

E-MAIL

À Neo Facilidades, 
 
Assunto: Contrato nº 08/2018 - Solicitação - Anuência - Renovação
Contratual.
 
Senhor Representante,

Tendo-se em vista o fim da vigência do Contrato n.º 08/2018 em
19/04/2022, solicita-se sua manifestação quanto ao interesse na
renovação contratual mantidos os termos vigentes.
Devido aos procedimentos internos a serem desenvolvidos. roga-se
URGÊNCIA na resposta.

Atenciosamente,

Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 11/01/2022, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0998587 e o código CRC F22096EF.

0010233-59.2017.6.02.8000 0998587v4
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E-mail - 0998593

Data de Envio: 
  11/01/2022 15:12:16

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS <sapev@tre-al.jus.br>

Para:
    analises4@neofacilidades.com
    joao.pereira@neofacilidades.com.br

Assunto: 
  Anuência - Renovação contratual - Contrato nº 08/2018.

Mensagem: 
  Segue anexo.

Anexos:
    E_mail_0998587.html
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De: "fernandobarros" <fernandobarros@tre-al.jus.br>
Para: "José Joel Ferreira de Oliveira" <joseferreira@tre-al.jus.br>
Data: 31/01/2022 03:11 PM
Assunto: Fwd: [sapev] RES: Anuência - Renovação contratual - Contrato nº 08/2018. / TRE - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - 1637

 
 
 
 

From: Carla Araujo <carla.araujo@neofacilidades.com.br>
 To: "fernandobarros" <fernandobarros@tre-al.jus.br>

 Cc: João Pereira <joao.pereira@neofacilidades.com.br>, Daniele Guissi <daniele.guissi@neofacilidades.com.br>,
"Isabella  Barbato" <isabella.barbato@neofacilidades.com.br>

 Date: Wed, 26 Jan 2022 18:25:58 +0000
 Subject: [sapev] RES: Anuência - Renovação contratual - Contrato nº 08/2018. / TRE - TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DE ALAGOAS - 1637
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Prezados boa tarde.
 
Acusamos o recebimento da sua solicitação, referente a prorrogação do contrato nº 08/2018  da TRE - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, cujo o objeto é Abastecimento.

·         O Processo de Prorrogação Contratual é feito mediante uma análise minuciosa, passando por diversos seto
como: Rentabilidade, financeiro, faturamento, relacionamento e autorização da Diretoria.

 
Assim que concluída todas as analises, daremos retorno.
 
Qualquer dúvida ou nova solicitação, estaremos a disposição.
 
Atenciosamente,

 
-----Mensagem original-----
De: João Pereira
Enviada em: terça-feira, 25 de janeiro de 2022 15:45
Para: Carla Araujo
Assunto: ENC: Anuência - Renovação contratual - Contrato nº 08/2018.
 
Carla, boa tarde!
 
Segue anuência contratual do cliente 1637.
 
Atenciosamente
João Pereira
 
 
 
 
 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS [mailto:sapev@tre-al.jus.br] Enviada em: terça-feir
11 de janeiro de 2022 15:12
Para: analises4@neofacilidades.com; João Pereira <joao.pereira@neofacilidades.com.br>
Assunto: Anuência - Renovação contratual - Contrato nº 08/2018.
 
Segue anexo.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2022.
 À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Com o objetivo de evitar solução de contiuidade do

contrato 08/2018, cujo objeto é o fornecimento de
combustíveis para frota deste Regional e, considerando as
medidas preliminares implementadas pela SAPEV,
evento 0998593,   rogo os bons préstimos dessa unidade, no
sentido de proceder pesquisa de mercado, inclusive junto à
atual contratada, para eferição de possibilidade de
novo aditamento contratual, considerando que
o vigente vence em 19.04.2022.

Cordialmente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 31/01/2022, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1006709 e o código CRC 81E5AFAC.

0010233-59.2017.6.02.8000 1006709v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2022.

À SGO

 

Prezado servidor,

 

Tendo em conta a libração, por parte do TSE, dos orçamentos
ordinário e de pleitos eleitorais, a teor do evento 1006723 e,
seguindo a orientação firmada no aludido evento, encareço a Vossa
Senhoria a emissão de novos empenhos, nos valores abaixo
consignados:
a) Ordinário: R$ 157.158,50 (cento e cinquenta e sete mil, cento e
cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), PLOA ordinário/2022,
evento 0940543.
b) Pleito Eleitoral: R$ 48.491,00 (quatenta e oito mil, quatrocentos e
noventa e um reais), PLOA eleição/2022, evento 0940476.
 
Ressalto, no entanto que, em relação ao Pleito Eleitoral,
considerando a escalada de preços dos combustíveis, concluo que 
estimativa de preço acima foi subdimencionada, entedendo esta
unidade ser necessário o seu redimencionamento, tanto em relação
ao quantitativo de litros, antes estimado em 9.517l (nove mil,
quinhentos e dezesete litros), devendo ser redimencionado
para 12.000l (doze mil litros), ao valor unitário de R$ 8,00 (oito
reais), estimativa de aumento até o final do exercício, totalizando, R$
96.000 (noventa e seis mil reais), até o final do exercício
 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 31/01/2022, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1006809 e o código CRC F73B58C0.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2022.
À SAPEV
 
Senhor Chefe,
 
Tendo em vista o apontado no Despacho SAPEV

(1006709), a vigência do Contrato nº 08/2018 (0504702),
prorrogado pelo 3º Termo Aditivo (0881186), vai até
19/04/2022.

 
Deste modo, apenas será possível procedermos o

empenho do orçamento ordinário e até tal data, vez que o
certame poderá resultar em outro contratado.

 
Quanto à reserva de crédito necessária para a

prorrogação contratual, esta poderá ser emitida previamente
até o valor que restar no crédito disponível após o empenho.
Caso seja necessário, haverá posterior reforço da reserva de
crédito.

 
Diante do exposto, com base na previsão de

consumo até a vigência, solicitamos informar o valor a ser
empenhado.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 01/02/2022, às 14:03, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1006941 e o código CRC F0D88ADC.

0010233-59.2017.6.02.8000 1006941v1
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E-mail - 1007289

Data de Envio: 
  01/02/2022 16:06:44

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

Para:
    contratos@neofacilidades.com.br
    carla.araujo@neofacilidades.com.br

Assunto: 
  Renovação - Contrato TRE/AL nº 08/2018 - Processo Sei nº 0010233-59.2017.6.02.8000

Mensagem: 
  Senhor Representante,

Tendo-se em vista o fim da vigência do Contrato n.º 08/2018 em 19/04/2022, solicita-se sua manifestação
quanto ao interesse na renovação contratual, mantidos os termos vigentes.

Devido aos procedimentos internos a serem desenvolvidos, roga-se URGÊNCIA na resposta.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.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, 01 de fevereiro de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de prorrogação do Contrato nº 08/2018,

firmado com a empresa Neo Consultoria e Administração de
Benefícios Eireli, CNPJ: 25.165.749/0001-10, que tem por
objeto a prestação do serviço de gestão de abastecimento de
combustíveis, com vigência até 19/04/2022.

 
A empresa manifestou interesse na renovação do

contrato, mantendo-se inalteradas as atuais condições
contratuais, ou seja, com taxa de administração de -
2,34% ( negativa em dois vírgula trinta e quatro por cento),
evento 1008875.

 
Para fins de verificação da vantajosidade na

continuidade desta contratação, efetuamos uma pesquisa no
site banco de preços, a partir de contratações firmadas nos
estados de Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Paraíba,
escolhidos por afinidade econômica e geográfica, nos últimos
120 (cento e vinte) dias, excluídas as licitações iguais.
Resultando, assim, em um total de três licitações, como se
observa do relatório Sei 1007300.

 
Importa registrar que o relatório elaborado pelo

citado site não apresenta, de imediato, os percentuais de
descontos e/ou acréscimos firmados nas contratações. Assim,
faz-se necessário o acesso das licitações, para
visualização das propostas de preços vencedoras. Podemos
visualizar estas documentações no evento 1007847. 
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De posse destes percentuais, obtivemos o valor
médio de desconto efetivo de 1,27% ( um vírgula vinte e
sete), conforme se observa da tabela a seguir:

 
Licitação Taxa de

administração
Percentual
de
desconto

Desconto
efetivoUF Data Identificação Órgão

AL 09/12/21 NºPregão:62021 /
UASG:130027

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA,
PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO

- 2,71 2,71%

PE 20/10/21 NºPregão:22021 /
UASG:158136

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO - 0,01 0,01%

PE 19/10/21 NºPregão:1022021
/ UASG:982457

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
JABOATÃO DOS
GUARARAPES

- 0,01 0,01%

PERCENTUAL DA ATUAL CONTRATADA  2,34 2,34%
MÉDIA 1,27%

 
 
Por tudo exposto, entendemos, s.m.j., ser

vantajosa a renovação com a empresa Neo Consultoria e
Administração de Benefícios Eireli.

 
Por oportuno, registramos que foram atualizadas as

certidões de regularidade extraídas junto ao Sicaf (1008879) e
Consolidada TCU (1008880).

 
À deliberação superior,
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 04/02/2022, às 10:18, 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
1007292 e o código CRC DB1F1B80.

Despacho SEIC 1007292         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 938



0010233-59.2017.6.02.8000 1007292v1

Despacho SEIC 1007292         SEI 0010233-59.2017.6.02.8000 / pg. 939



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Item 1: controle de abastecimento de veículos

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,37R$ 6,37

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Delegacia Federal de Agricultura em Alagoas

Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

contratação de empresa especializada na Administração, Gerenciamento e

Controle de Abastecimento e Manutenção Automotiva, com fornecimento de

combustíveis, peças e serviços, para atender às necessidades da frota de

veículos da SFA-AL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas

neste Edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: Controle de Abastecimento de VeículosControle de Abastecimento de Veículos - Controle de Abastecimento de

Veículos com fornecimento de combustível do gasolina comum, unidade de

medida em litro.

Data:Data: 09/12/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:62021 / UASG:130027

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 4.800

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 01/02/2022 16:12:26  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 01/02/2022 16:12:26  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0010233-59.2017.6.02.8000 - combustível

Pesquisa realizada entre 01/02/2022 15:33:26 e 01/02/2022 15:44:04Pesquisa realizada entre 01/02/2022 15:33:26 e 01/02/2022 15:44:04

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

EstimadoEstimado

CalculadoCalculado

TotalTotal

1) controle de abastecimento de veículos 4 1 Unidade R$ 1.399.119,72 (un) - R$ 1.399.119,72 R$ 1.399.119,72

Valor Global:Valor Global:   R$ 1.399.119,72R$ 1.399.119,72

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 1.399.119,72 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 1.399.119,72 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 1.399.119,72

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade controle de abastecimento de veículos com combustível do tipo diesel s10, por unidade de litro conforme especificação do edital

Relatório gerado no dia 01/02/2022 16:12:26 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbLixJYfa9%2bYhhuch0agD27TLlJYpcMpPN 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbLixJYfa9%252bYhhuch0agD27TLlJYpcMpPN 1 / 5
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 6,37

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos com fornecimento de combustível do gasolina comum, unidade de medida em litro.                         

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Santana de Parnaíba CALC CANOPO, 11 (19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,35R$ 5,35

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Delegacia Federal de Agricultura em Alagoas

Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

contratação de empresa especializada na Administração, Gerenciamento e

Controle de Abastecimento e Manutenção Automotiva, com fornecimento de

combustíveis, peças e serviços, para atender às necessidades da frota de

veículos da SFA-AL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas

neste Edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: Controle de Abastecimento de VeículosControle de Abastecimento de Veículos - Controle de Abastecimento de

Veículos com combustível do tipo Diesel s10, por unidade de litro conforme

especificação do Edital

Data:Data: 09/12/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:62021 / UASG:130027

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 9.600

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 5,35

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição: Controle de Abastecimento de Veículos com combustível do tipo Diesel s10, por unidade de litro conforme especificação do Edital             

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Santana de Parnaíba CALC CANOPO, 11 (19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 95,70R$ 95,70

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de

implantação e operação de sistema informatizado e integrado para

gerenciamento do abastecimento de combustíveis (álcool, gasolina, arla 32 e

diesel) e de manutenções preventivas e corretivas, por meio de rede de

estabelecimentos credenciados, para os veículos e equipamentos pertencentes à

frota do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE

PERNAMBUCO – IFPE.

Descrição:Descrição: Controle de abastecimento de veículosControle de abastecimento de veículos - Serviços de gestão de

abastecimentos com combustível (álcool, gasolina, diesel e arla 32), executadas

por meio de redes de estabelecimentos credenciados, com a utilização de cartão

magnético e/ou outro tipo de tecnologia, integrados a sistema informatizado de

gerenciamento

CatSer:CatSer: 2537225372 - Controle de abastecimento de veículos

Data:Data: 20/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:158136

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 20/10/2021 11:50

Homologação:Homologação: 21/10/2021 17:58

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 13.969

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

12.039.966/0001-11
* VENCEDOR *

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI R$ 95,70R$ 95,70

Relatório gerado no dia 01/02/2022 16:12:26 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbLixJYfa9%2bYhhuch0agD27TLlJYpcMpPN 
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Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Serviços de gestão de abastecimentos com combustível (álcool, gasolina, diesel e arla 32), executadas por meio de redes de estabelecimentos cred
enciados, com a utilização de cartão magnético e/ou outro tipo de tecnologia, integrados a sistema informatizado de gerenciamento                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Buri R RUI BARBOSA, 449 RODRIGO (15) 3546-1903 licitacao@linkbeneficios.com.br

00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA R$ 95,85

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Apresentamos nossa proposta comercial e declaramos que atendemos todos os itens de habilitação bem como nossa proposta está de acordo co
m as exigências do edital. Declaramos que no preço ofertado estão inclusos todos os custos, despesas, taxas e demais impostos para perfeita execução do co
ntrato. Declaramos que a proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação, referente ao PE 02/2021 com objeto: “Contrataç
ão de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gerenciamento do abastecim
ento de combustíveis (álcool, gasolina, arla 32 e diesel) e de manutenções preventivas e corretivas, por meio de rede de estabelecimentos credenciados, para o
s veículos e equipamentos pertencentes à frota do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – IFPE.”                                  

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

MG Uberlândia AV JACARANDA, 200 (34) 3214-0133 contabilidade@cscresult.com.br

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5.596.371,48R$ 5.596.371,48

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE

GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE

COMBUSTÍVEL, EM LOTE ÚNICO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO

DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, PARA GESTÃO DE FROTA

COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO

ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION

(RFID), em português, “identificação por radiofrequência”, visando o atendimento

da necessidade..

Descrição:Descrição: Controle de abastecimento de veículosControle de abastecimento de veículos - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE

GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE

COMBUSTÍVEL, EM LOTE ÚNICO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO

DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, PARA GESTÃO DE FROTA

COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO

ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION

(RFID), em português, “identificação por radiofrequência”.

CatSer:CatSer: 2537225372 - Controle de abastecimento de veículos

Data:Data: 19/10/2021 11:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:1022021 / UASG:982457

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

05.340.639/0001-30
* VENCEDOR *

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 5.596.371,48R$ 5.596.371,48

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM LOTE ÚNICO, ENVOLVENDO
A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, PARA GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS
DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID), em português, “identificação por radiofre
quência”.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

SP Santana de Parnaíba CALC CANOPO, 11 (19) 3308-6575 joaquim@primebusiness.com.br

27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA R$ 5.609.950,60

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE CO
MBUSTÍVEL, EM LOTE ÚNICO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, PARA GESTÃO DE FROTA CO
M A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (
RFID), em português, “identificação por radiofrequência”, visando o atendimento da necessidade com um dos serviços executados pelas Secretarias e Órgãos i
ntegrantes da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

BA Salvador AV TANCREDO NEVES, 450 (71) 3011-7998 cyda.mendes@3pinvest.com.br

13.858.769/0001-97 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRELI R$ 5.609.950,60

Relatório gerado no dia 01/02/2022 16:12:26 (IP: 190.15.118.218)
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Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: REGISTRO DE PREÇOS CORPORATIVO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE CO
MBUSTÍVEL, EM LOTE ÚNICO, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, PARA GESTÃO DE FROTA CO
M A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (
RFID), em português, “identificação por radiofrequência”, visando o atendimento da necessidade.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

CE Maracanaú AV I (CJ JEREISSATI I), 57 (85) 3231-4516/ (85) 9927-7256 contato@7serv.me

28.008.410/0001-06 BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI R$ 5.785.888,86

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM LOTE ÚNICO, ENVOLVENDO
A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, PARA GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS
DA TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP OU TECNOLOGIA RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID), em português, “identificação por radiofre
quência”.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone:

PI Teresina AV RAUL LOPES, 880 (86) 9402-3131

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - controle de abastecimento de veículosItem 1 - controle de abastecimento de veículos

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
19/10/2021 e 09/12/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

Relatório gerado no dia 01/02/2022 16:12:26 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbLixJYfa9%2bYhhuch0agD27TLlJYpcMpPN 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbLixJYfa9%252bYhhuch0agD27TLlJYpcMpPN 5 / 5
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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 fevereiro de 2022.
À SGO
 
Senhor Chefe,
 
Em atenção ao que requerido no Despacho,

evento 1006941, segue a previsão de despesa com
fornecimento de combstível, até o termo final do liame
contratual, previsto para 19.04.2022, na forma que segue,
para a competente emissão de empenho:

 
a) Janeiro (consumido): R$ 18.311,64 (dezoito mil,

trezentos e onze reais e sessenta e quatro centavos).
b) Fevereiro (projeção): R$ 20.500,00 (vinte mil e

quinhentos reais).
c) Março (projeção): R$ 20.500,00 (vinte mil e

quinhentos reais)
d) abril (projeção até dia 19) : R$ 12.983,00  (doze

mil, novecentos e oitenta e três reais.
 
TOTAL: R$ 72.294,64 (setenta e dois mil, duzentos

e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 02/02/2022, às 14:26, 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
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1007743 e o código CRC 07DD3F7A.

0010233-59.2017.6.02.8000 1007743v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 95 - RO 134.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 02/02/2022, às 15:26, 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
1007813 e o código CRC 5566520E.
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a) NºPregão:62021 / UASG:130027 

b) NºPregão:22021 / UASG:158136 
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c) NºPregão:1022021 / UASG: 982457
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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 fevereiro de 2022.
À SAD,
Sra. Secretária,
Diante da informação constante no evento (1007813),

registro minha assinatura no empenho 2022NE95, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/02/2022, 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
1007897 e o código CRC 19A92974.

0010233-59.2017.6.02.8000 1007897v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  02/02/2022 17:21
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 95

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70277 ADM MATAUX

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

02/02/2022 Estimativo 0010233-59.2017.6.02 - 72.294,64

25.165.749/0001-10 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS

18CT0008. Prestação de serviços de gestão abastecimento de combustíveis, juntamente com ARLA-32. Exercício
2022. SEI 0010233-59.2017.6.02.8000.

-

-

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

RIO NEGRO 503 SALA  1803 ALPHAVILLE INDUSTRI

CEP

06454-000

Município

BARUERI SP

UF Telefone

(11)3631-7730 OU 3920-2200 RAMAL 8060

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

02/02/2022 17:21:48
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  02/02/2022 17:21
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 72.294,64

Total da Lista

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

001 72.294,64Despesas com fornecimento de combustíveis por empresa especializada
em gestão de abastecimento (gasolina, óleo diesel e ARLA-32). Contrato
nº 08/2018 (0381195). Vigência: 19/04/2022. Despacho SAPEV
(1007743). SEI 0010233-59.2017.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

02/02/2022 Inclusão 1,00000 72.294,6400 72.294,64

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

***.868.468-**

02/02/2022 17:21:48

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

02/02/2022 16:00:36

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

02/02/2022 17:21:48
Operação
Alteração
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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 fevereiro de 2022.

 

À SAPEV, após assinatura da Nota de
Empenho, 1008005, para continuidade dos atos de gestão.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 02/02/2022, às 17:25, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1008006 e o código CRC 8A3484FF.

0010233-59.2017.6.02.8000 1008006v1
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Barueri/SP, 04 de fevereiro de 2022. 

 
 
Ao 
TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
A/C: Departamento de Contratos        
REF: CONTRATO nº: 08/2018 
 
 
Assunto: Manifestação Interesse Prorrogação Contratual 

 
 
Prezados, 

 
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 25.165.749/0001-10, com sede na 

Alameda Rio Negro, nº 503 18º andar sala 1803, Alphaville Industrial – Barueri/SP, CEP: 

06454-000, Fones: (11) 3631-7730, vem respeitosamente à presença de V.Sa., em atenção 

ao oficio em epígrafe, expor e requer o que se segue. 

 

Manifestamos nosso interesse e anuência quanto ao aditamento do instrumento 

contratual em questão, pelo período de 12 (doze) meses, mantendo assim inalteradas 

todas as demais clausulas presentes no contrato. 

 

Informamos que, para dar continuidade ao processo de prorrogação e atualização do 

sistema referente a nova vigência Contratual é necessário que o Termo Aditivo seja enviado 

à empresa assinado em tempo hábil para finalizar os trâmites internos. 

 

Para esclarecimentos/envio da nota de empenho, favor entrar em Contato com 

Empenho pelo e-mail empenho@neofacilidades.com.br   

 

Sendo o que nos apresenta, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos 

julgados necessários, oportunidade em que renovamos nossos protestos de elevado apreço 

e mais distinta consideração. 

 Atenciosamente, 
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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: 25.165.749/0001-10
Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

Endereço:
ALAMEDA RIO NEGRO, 503 - SALA 1803 - ALPHAVILLE INDUSTRIAL - Barueri / São
Paulo

Emitido em: 04/02/2022 10:14 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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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: 04/02/2022 11:15:19 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 
CNPJ: 25.165.749/0001-10 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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