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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1 – Objeto
Aquisição de 04 (quatro) veículos automotores de
passeio, tipo sedan, conforme especificações descritas
neste Termo de Referência.

2 – Justificativas

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

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

3 – Quantidade
e Especificações

3.1 04 (QUATRO) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DO TIPO
SEDAN, ZERO KM, NOVOS, COR PRETA, ANO/MODELO
2023/2023

3.2 ESPECIFICAÇÕES GERAIS;

VEÍCULO TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE
MÍNIMA PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS; 04 (QUATRO)
PORTAS; ANO/MOD 2023/2023; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA
DE 1.0 TURBO; DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA;
CAMBIO AUTOMÁTICO, MÍNIMO DE 06 (SEIS) MARCHAS
A FRENTE E 01 (UMA) RÉ; COMBUSTIVEL: GASOLINA OU
FLEX; POTÊNCIA MÍNIMA DE 125CV; AR
CONDICIONADO; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIRO E
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TRASEIRO; TRAVAS ELÉTRICAS; TAPETE DE
BORRACHA; PROTETOR DE CÁRTER; KIT MULTIMÍDIA
COMPLETO COM ALTO FALANTES NAS PORTAS; BANCO
DE COURO NA COR PRETA;  AIRBAGs; COM GARANTIA
MÍNIMA DE 03 (TRES) ANOS.

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

5 – Prazo de
entrega

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

6 - Pagamento

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de
pagamento;

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

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

7 – Garantia e
Assistência
Técnica do

veículo
automotor

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

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

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

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

8 – Recursos
Orçamentários

As despesas decorrentes da execução do contrato
correrão à conta dos recursos orçamentários
aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
para o exercício de 2023.

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

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

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

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

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

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

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

10 – Unidade
Fiscalizadora

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

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

11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

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

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

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

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

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

12.1 – Fornecer os veículos novos, cotados em estrita
conformidade com as especificações de sua proposta, à
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12 – Obrigações
da Contratada

qual se vincula, não sendo admitidas retificações,
cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas
condições estabelecidas;

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

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

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

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

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

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

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

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

12.10 – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que
venham a ser vítimas os seus empregados ou prepostos
quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas

Termo de Referência SAPEV 1237614         SEI 0000926-71.2023.6.02.8000 / pg. 5



e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências
legais para o exercício das atividades;

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

13 – Obrigações
do Contratante

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

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

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

14 –
Sustentabilidade

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

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

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

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

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

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

                                     

  Maceió/AL, 31 de janeiro de 2023.

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 31/01/2023, 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
1237614 e o código CRC 939C9ABC.

0000926-71.2023.6.02.8000 1237614v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 237 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 31 de janeiro de 2023.

Para: Secretaria de Administração

Assunto: Proposta - Aquisição - Veículos. tipo Sedan.

 

Senhora Secretária de Administração em Exercício,
 
Submeto a Vossa Senhoria o Termo de Referência (doc. 1237614),

no trato de aquisição de veículos, tipo Sedans, para ciência e demais
deliberações.

Esclareço que há previsão orçamentária pra consecução das 
compras, a teor da  LOA 2023, evento 1054286.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 31/01/2023, 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
1237632 e o código CRC 38DBA0C8.

0000926-71.2023.6.02.8000 1237632v8
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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 2023.
 
Diante do Termo de Referência SAPEV 1237614,

encaminho os presentes autos para realização da pesquisa de
preços preliminar.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 31/01/2023, às 17:27, 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
1237771 e o código CRC 1DB95200.

0000926-71.2023.6.02.8000 1237771v1
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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 2023.
Tendo em vista o Despacho da GSAD (1237771),

encaminho à SEIC para providências,

Documento assinado eletronicamente por JACKELINE MORAIS DE MELO,
Coordenadora, em 01/02/2023, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1238341 e o código CRC B64628A3.

0000926-71.2023.6.02.8000 1238341v1
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E-mail - 1238610

Data de Envio: 
  01/02/2023 17:42:57

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

Para:
    helio.jatoba@vivavolks.com

Assunto: 
  Aquisição veículo Sedan - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 04 (quatro) veículos automotores de passeio,
tipo sedan, nos termos do Termo de Referência, anexo.

Desta forma, solicitamos apresentação de proposta de preços e em caso de inviabilidade, favor informar
por e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82 993010575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1237614.html
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Condições:
O PREÇO REFERÊNCIA fixado nesta proposta é meramente indicativo. O PREÇO DEFINITIVO será determinado na data do faturamento
conforme Tabela de Preços Público em vigor. Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante. Prazo de pagamento de 10 dias,
contados a partir da data do faturamento. Informamos que a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., poderá alterar
modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso e sem incorrer em
qualquer responsabilidade perante seus concessionários ou demais adquirentes de seus produtos, sem prejuízo no disposto na lei 6729/79.
Todos os preços são divulgados em reais (R$). Preços, prazos, especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno e cores
estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem aviso prévio. Alguns itens podem estar indisponíveis quando o seu veículo for produzido.
Consulte um revendedor sobre a disponibilidade de sua configuração. Pneus são fornecidos e garantidos pelo fabricante.

001496 - Viva
RIVELINO LOURENÇO (Consultor de
Vendas )
Telefone: (82) 3029-3200
Cel: (82) 9 9376-0384
E-mail: rivelino@vivavolks.com

Observações:
Cotação: 4880661 Data: 02/02/2023 Modelo: BZ23B3' 'MY'22' Ed.
'1 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas.
Opcionais: A1A1, DQ, PHT
Data de validade: 28/02/2023

Av. Comendador Gustavo Paiva, 2000, Mangabeiras, Maceio, AL, CEP: 57038-000 | (82) 2122-9800

 
Proposta de Venda
 

Virtus Comfortline 200 TSI
BZ23B3 - Transmissão: Automática - 128 cv / 116 cv - Total Flex - Modelo: 2022

Meu Acabamento Interno
DQ - Tecido Hamada R$ 0,00

Minha Cor
A1A1 - Preto Ninja R$ 0,00

Valor do Veículo R$ 113.880,00

Cor R$ 0,00
Opcionais R$ 8.430,00
Sub Total R$ 122.310,00
Desconto de 10,00% R$ 12.231,00
Valor Total R$ 110.079,00

Seus Itens Opcionais

PHT - Comfort Tech R$ 8.430,00
• Piloto automático - controle automático de velocidade
• Ar-condicionado digital “Climatronic Touch” com filtro de poeira e pólen
• Câmera traseira
• Cluster digital de 10,25” (Active Info Display)
• Detector de fadiga
• Espelho retrovisor interno eletrocrômico
• Faróis com função coming & leaving home
• Porta-luvas refrigerado
• Revestimento das portas e laterais parcialmente em couro sintético “Native”
• Revestimento dos bancos em couro sintético “Native”
• Rodas de liga leve 16” Design Avalanche com pneus 205/55 R16
• Sensores de chuva e crepuscular
• Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
• Sistema de frenagem automática pós-colisão
• Sistema KESSY - acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor
• Volante multifuncional em couro com “shift paddles” e detalhes em black piano
• PRs técnicos: AW5
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001496 - Viva
RIVELINO LOURENÇO (Consultor de
Vendas )
Telefone: (82) 3029-3200
Cel: (82) 9 9376-0384
E-mail: rivelino@vivavolks.com

Observações:
Cotação: 4880661 Data: 02/02/2023 Modelo: BZ23B3' 'MY'22' Ed.
'1 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas.
Opcionais: A1A1, DQ, PHT
Data de validade: 28/02/2023

Av. Comendador Gustavo Paiva, 2000, Mangabeiras, Maceio, AL, CEP: 57038-000 | (82) 2122-9800

Virtus Comfortline 200 TSI
BZ23B3 - Transmissão: Automática - 128 cv / 116 cv - Total Flex - Modelo: 2022

Seus Itens de Série

• 2 airbags dianteiros com desativação do passageiro e 2 laterais para os ocupantes dianteiros
• 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura
• 4 alto-falantes e 2 tweeters
• Alerta de frenagem de emergência
• Alerta sonoro de faróis acesos
• Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros
• Antena no teto
• Alerta de frenagem de emergência
• Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
• Assistente para partida em subidas
• Banco do motorista com ajuste milimétrico de altura
• Banco traseiro com encosto rebatível bi-partido
• Bancos revestidos de tecido
• Chave “canivete” com controle remoto
• Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura e pré-tensionador
• Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos (inclusive o central)
• Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade
• Colunas centrais e traseiras externas com aplique preto fosco
• Controle eletrônico de estabilidade (ESC), Controle de tração (ASR), Bloqueio eletrônico do diferencial (EDS)
• Descanso de braço dianteiro com porta-objetos, saídas de ar traseiras e Entrada USB
• Desembaçador do vidro traseiro
• Direção elétrica “Easy drive”
• Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com luzes indicadoras de direção integradas e função
tilt down no lado direito
• Faróis de neblina com função “Cornering Light” (luz de conversão estática)
• Faróis duplos
• Freios com sistema antitravamento “ABS” e distribuição eletrônica de frenagem “EBD”
• Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX® / Top tether
• Iluminação no porta-malas e porta-luvas
• Indicador de controle da pressão dos pneus
• Indicador de troca de marcha
• Lanternas traseiras escurecidas
• Luz de cortesia dianteira e traseira
• Maçanetas das portas e espelhos retrovisores na cor do veículo
• Palhetas do limpador de para-brisas com design aerodinâmico “Aerowischer”
• Para-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo
• Para-sóis com espelhos iluminados para motorista e passageiro
• Porta-óculos
• Rodas de liga leve 15” Design Viper com pneus 185/65 R15
• Sensores de estacionamento traseiros
• Sistema de alarme com comado remoto “Keyless”
• Sistema multimídia “VW Play” tela de 10,1” com resolução HD+, APP-connect (Apple Carplay wireless e
Android Auto wireless), reprodutor de vídeo, controles integrados no display,
• APP “Meu VW” pré-instalado, conexão com a internet via Smartphone, função bloqueio de Vallet, rádio AM-FM,
Bluetooth, leitor de MP3, car menu (ajuste do veículo na tela do rádio
• Sistema Start-Stop com reaproveitamento da energia de frenagem
• Transmissão automática de 6 velocidades
• Travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível
• Tomada 12V no console central
• Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função “one touch” nos dianteiros
• Volante multifuncional
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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 fevereiro de 2023.
 
 
À SAPEV,
 
Senhor gestor,
 
Após consulta ao mercado, não conseguimos

localizar veículos que atendam às especificações constantes
do Termo de Referência, sendo os que mais se aproximam:

-  Virtus Comfortline 200 TSI (1241085),
no valor de R$ 110.079,00 (cento e dez
mil setenta e nove reais), porém, ainda
não está disponível no mercado o modelo
2023;
- Corolla XEi (1241085), no valor de R$
153.390,00 (cento e cinquenta e três mil
trezentos e noventa reais), porém, com
motor 2.0, bastante superior ao requerido
(1.0) e com partes dos bancos revestidos
de couro e partes revestidas de material
sintético derivado de PVC.

Desta forma, devolvemos os autos a Vossa Senhoria
para que sejam analisadas possíveis alterações no Termo de
Referência, adaptando as especificações às ofertas do
mercado.

 
Atenciosamente, 
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
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Condições:
O PREÇO REFERÊNCIA fixado nesta proposta é meramente indicativo. O PREÇO DEFINITIVO será determinado na data do faturamento
conforme Tabela de Preços Público em vigor. Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante. Prazo de pagamento de 10 dias,
contados a partir da data do faturamento. Informamos que a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., poderá alterar
modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso e sem incorrer em
qualquer responsabilidade perante seus concessionários ou demais adquirentes de seus produtos, sem prejuízo no disposto na lei 6729/79.
Todos os preços são divulgados em reais (R$). Preços, prazos, especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno e cores
estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem aviso prévio. Alguns itens podem estar indisponíveis quando o seu veículo for produzido.
Consulte um revendedor sobre a disponibilidade de sua configuração. Pneus são fornecidos e garantidos pelo fabricante.

001496 - Viva
RIVELINO LOURENÇO (Consultor de
Vendas )
Telefone: (82) 3029-3200
Cel: (82) 9 9376-0384
E-mail: rivelino@vivavolks.com

Observações:
Cotação: 4880661 Data: 02/02/2023 Modelo: BZ23B3' 'MY'22' Ed.
'1 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas.
Opcionais: A1A1, DQ, PHT
Data de validade: 28/02/2023

Av. Comendador Gustavo Paiva, 2000, Mangabeiras, Maceio, AL, CEP: 57038-000 | (82) 2122-9800

 
Proposta de Venda
 

Virtus Comfortline 200 TSI
BZ23B3 - Transmissão: Automática - 128 cv / 116 cv - Total Flex - Modelo: 2022

Meu Acabamento Interno
DQ - Tecido Hamada R$ 0,00

Minha Cor
A1A1 - Preto Ninja R$ 0,00

Valor do Veículo R$ 113.880,00

Cor R$ 0,00
Opcionais R$ 8.430,00
Sub Total R$ 122.310,00
Desconto de 10,00% R$ 12.231,00
Valor Total R$ 110.079,00

Seus Itens Opcionais

PHT - Comfort Tech R$ 8.430,00
• Piloto automático - controle automático de velocidade
• Ar-condicionado digital “Climatronic Touch” com filtro de poeira e pólen
• Câmera traseira
• Cluster digital de 10,25” (Active Info Display)
• Detector de fadiga
• Espelho retrovisor interno eletrocrômico
• Faróis com função coming & leaving home
• Porta-luvas refrigerado
• Revestimento das portas e laterais parcialmente em couro sintético “Native”
• Revestimento dos bancos em couro sintético “Native”
• Rodas de liga leve 16” Design Avalanche com pneus 205/55 R16
• Sensores de chuva e crepuscular
• Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
• Sistema de frenagem automática pós-colisão
• Sistema KESSY - acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor
• Volante multifuncional em couro com “shift paddles” e detalhes em black piano
• PRs técnicos: AW5
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001496 - Viva
RIVELINO LOURENÇO (Consultor de
Vendas )
Telefone: (82) 3029-3200
Cel: (82) 9 9376-0384
E-mail: rivelino@vivavolks.com

Observações:
Cotação: 4880661 Data: 02/02/2023 Modelo: BZ23B3' 'MY'22' Ed.
'1 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas.
Opcionais: A1A1, DQ, PHT
Data de validade: 28/02/2023

Av. Comendador Gustavo Paiva, 2000, Mangabeiras, Maceio, AL, CEP: 57038-000 | (82) 2122-9800

Virtus Comfortline 200 TSI
BZ23B3 - Transmissão: Automática - 128 cv / 116 cv - Total Flex - Modelo: 2022

Seus Itens de Série

• 2 airbags dianteiros com desativação do passageiro e 2 laterais para os ocupantes dianteiros
• 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura
• 4 alto-falantes e 2 tweeters
• Alerta de frenagem de emergência
• Alerta sonoro de faróis acesos
• Alerta sonoro e visual de não utilização dos cintos de segurança dianteiros
• Antena no teto
• Alerta de frenagem de emergência
• Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
• Assistente para partida em subidas
• Banco do motorista com ajuste milimétrico de altura
• Banco traseiro com encosto rebatível bi-partido
• Bancos revestidos de tecido
• Chave “canivete” com controle remoto
• Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura e pré-tensionador
• Cintos de segurança traseiros automáticos de 3 pontos (inclusive o central)
• Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade
• Colunas centrais e traseiras externas com aplique preto fosco
• Controle eletrônico de estabilidade (ESC), Controle de tração (ASR), Bloqueio eletrônico do diferencial (EDS)
• Descanso de braço dianteiro com porta-objetos, saídas de ar traseiras e Entrada USB
• Desembaçador do vidro traseiro
• Direção elétrica “Easy drive”
• Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com luzes indicadoras de direção integradas e função
tilt down no lado direito
• Faróis de neblina com função “Cornering Light” (luz de conversão estática)
• Faróis duplos
• Freios com sistema antitravamento “ABS” e distribuição eletrônica de frenagem “EBD”
• Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX® / Top tether
• Iluminação no porta-malas e porta-luvas
• Indicador de controle da pressão dos pneus
• Indicador de troca de marcha
• Lanternas traseiras escurecidas
• Luz de cortesia dianteira e traseira
• Maçanetas das portas e espelhos retrovisores na cor do veículo
• Palhetas do limpador de para-brisas com design aerodinâmico “Aerowischer”
• Para-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo
• Para-sóis com espelhos iluminados para motorista e passageiro
• Porta-óculos
• Rodas de liga leve 15” Design Viper com pneus 185/65 R15
• Sensores de estacionamento traseiros
• Sistema de alarme com comado remoto “Keyless”
• Sistema multimídia “VW Play” tela de 10,1” com resolução HD+, APP-connect (Apple Carplay wireless e
Android Auto wireless), reprodutor de vídeo, controles integrados no display,
• APP “Meu VW” pré-instalado, conexão com a internet via Smartphone, função bloqueio de Vallet, rádio AM-FM,
Bluetooth, leitor de MP3, car menu (ajuste do veículo na tela do rádio
• Sistema Start-Stop com reaproveitamento da energia de frenagem
• Transmissão automática de 6 velocidades
• Travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível
• Tomada 12V no console central
• Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função “one touch” nos dianteiros
• Volante multifuncional
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1 – Objeto
Aquisição de 04 (quatro) veículos automotores de
passeio, tipo sedan, conforme especificações descritas
neste Termo de Referência.

2 – Justificativas

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

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

3 – Quantidade
e Especificações

3.1 04 (QUATRO) VEÍCULOS AUTOMOTORES, DO TIPO
SEDAN, ZERO KM, NOVOS, COR PRETA, ANO/MODELO
2023/2023

3.2 ESPECIFICAÇÕES GERAIS;

VEÍCULO TIPO PASSEIO SEDAN, COM CAPACIDADE
MÍNIMA PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS; 04 (QUATRO)
PORTAS; ANO/MOD 2023/2023; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA
DE 1.0 TURBO; DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELÉTRICA;
CAMBIO AUTOMÁTICO, MÍNIMO DE 06 (SEIS) MARCHAS
A FRENTE E 01 (UMA) RÉ; COMBUSTIVEL: GASOLINA OU
FLEX; POTÊNCIA MÍNIMA DE 125CV; AR
CONDICIONADO; VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIRO E
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TRASEIRO; TRAVAS ELÉTRICAS; TAPETE DE
BORRACHA; PROTETOR DE CÁRTER; KIT MULTIMÍDIA
COMPLETO COM ALTO FALANTES NAS PORTAS; BANCO
DE COURO NA COR PRETA;  AIRBAGs; COM GARANTIA
MÍNIMA DE 03 (TRES) ANOS.

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

5 – Prazo de
entrega

Prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da
assinatura do contrato.

6 - Pagamento

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de
pagamento;

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

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

7 – Garantia e
Assistência
Técnica do

veículo
automotor

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

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

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

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

8 – Recursos
Orçamentários

As despesas decorrentes da execução do contrato
correrão à conta dos recursos orçamentários
aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
para o exercício de 2023.

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

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

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

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

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

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

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

10 – Unidade
Fiscalizadora

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

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

11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

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

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

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

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

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

12.1 – Fornecer os veículos novos, cotados em estrita
conformidade com as especificações de sua proposta, à
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12 – Obrigações
da Contratada

qual se vincula, não sendo admitidas retificações,
cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas
condições estabelecidas;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 – Obrigações
do Contratante

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

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

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

14 –
Sustentabilidade

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

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

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

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

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

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

                                     

  Maceió/AL, 07 de fevereiro de 2023.

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 09/02/2023, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1241361 e o código CRC 5A242B34.

0000926-71.2023.6.02.8000 1241361v3

Termo de Referência SAPEV 1241361         SEI 0000926-71.2023.6.02.8000 / pg. 38



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

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2023.
À SEIC
 
Prezada Chefe,
 
Tendo em vista o Despacho SEIC 1241057, a seção

entendeu manter as especificações constantes no Termo de
Referência 1241361.

 
Cordialmente;

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 08/02/2023, às 18:59, 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
1243047 e o código CRC 7BA4512F.

0000926-71.2023.6.02.8000 1243047v1
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São Miguel dos Campos/AL. 08 de Fevereiro de 2023. 
 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

Ao  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. 

 

At. Sr°. Fernando Antônio Pimentel de Barros. 

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV. 

 

 

   

Dados do Veículo: 

 

04 Virtus Comfortline 200 TSI 

 

 

Motor 1.0 Turbo 128cv, Vidros elétricos, Direção Elétrica, Ar-condicionado, Travas 

Elétricas, Tapete de borracha, Kit Multimídia, Volante Multifuncional, 6 airbags, 

Garantia de 3 anos. 

 

 

Valor unitário: R$ 121.990,00 

Valor total:       R$ 487.960,00 

 

 

 

Prazo de entrega: 60 dias a conta da assinatura do contrato. 

 

 

 

 

Atenciosamente; 

 

 

Maxuel C C Lopes 

___________________________ 

Consultor de Vendas. 
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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 fevereiro de 2023.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de 04 (quatro)

veículos automotores de passeio, tipo sedan, conforme
especificações descritas em Termo de Referência 1241361.

Vieram os autos a esta seção para pesquisa de
mercado, despacho GSAD 1205750.

Para tanto, solicitamos proposta de preço a
diversos potenciais fornecedores, de diversas montadoras.

Algumas empresas informaram não possuir veículo
que atendessem à demanda deste Regional, obtendo-se
cotação dos modelos Virtus Comfortline 200 TSI 2023/2023
(1243467), no montante de R$ 121.990,00 (cento e vinte e um
mil novecentos e noventa reais) e Corolla XEi (1241077), no
montante de R$ 153.390,00 (cento e cinquenta e três mil
trezentos e noventa reais), chegando-se ao valor médio
unitário de R$ 137.690,00 (cento e trinta e sete mil seiscentos
e noventa reais) e total, para os 04 (quatro) veículos, de R$
550.760,00 (quinhentos e cinquenta mil setecentos e sessenta
reais).

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

CATMAT: 484528.
 
À deliberação superior.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 09/02/2023, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1243611 e o código CRC D1FEF5B4.

0000926-71.2023.6.02.8000 1243611v1
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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 fevereiro de 2023.
À SLC,
Para elaborar minuta de edital.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 09/02/2023, às 18:43, 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
1243978 e o código CRC 482F9F92.

0000926-71.2023.6.02.8000 1243978v1
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