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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2018 

 

 

 

ATENÇÃO 

 

No recente Acórdão TCU nº 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a Administração 
Pública instaure processo com vistas à penalização das empresas que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal 
tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 tanto na licitação quanto no contrato. 

Nesse contexto, alerta-se para que a licitante analise detalhadamente o edital (e anexos) para formular 
proposta/lance firme e possível de cumprimento. 

A prática injustificada de atos ilegais, v. g.: não manter a proposta, deixar de enviar documentação exigida, 
fazer declaração falsa, não assinar o contrato e etc., sem prejuízo de outras infrações cometidas na 
licitação/contratação, sujeitará o licitante a penalidades as quais serão apuradas em regular processo administrativo. 
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E D I T A L 

– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2018 – 

PREÂMBULO 

MODALIDADE: PREGÃO; FORMA: ELETRÔNICA 

PROCESSO SEI Nº: 0001186-77.2018.6.07.8100. 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS POR MEIO DE VEÍCULOS DE 
CARGA. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/2005, Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) com as alterações da Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 
8.538/2015 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, e demais normas pertinentes. 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO  

CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

DA SESSÃO PÚBLICA DESTE PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 03 de setembro de 2018; 

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília/DF); 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

UASG TRE/DF: 70025  

A UNIÃO, por meio do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE-DF, na forma do que dispõe 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto 5.450, de 31 de maio de 
2005, observadas as disposições pertinentes da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, do Decreto nº 
8.538/2015, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, que cria o Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infra-Estrutura – REIDI, e demais legislações aplicáveis à espécie, torna público que fará 
realizar licitação, na modalidade pregão e na forma eletrônica, com a finalidade de selecionar as propostas mais 
vantajosas, mediante as condições estabelecidas neste instrumento convocatório. 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
transporte de materiais por meio de veículos de carga, com disponibilização de motoristas, carrinhos para 
carregamento e carregadores, com a finalidade de distribuição dos materiais referentes às Eleições Gerais de 2018, 
na forma, quantidades e especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência) e demais regras 
estabelecidas neste instrumento editalício.  

1.2. Integram este Edital: Anexo I – Termo de Referência; e Anexo II – Minuta de Contrato. 

1.3. Compõem o Termo de Referência: Anexo I – Locais com distribuição de materiais; Anexo II – Juntas 
apuradoras; Anexo III – Estimativa de materiais por rotas e veículos; e Anexo IV – Modelo de Proposta. 

2.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar da licitação todas as empresas especializadas no ramo das atividades pertinentes ao 
objeto deste certame e que atendam a todas as condições e especificações constantes do corpo e dos anexos deste 
edital. 

 2.1.1. As empresas deverão estar previamente credenciadas no sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de Gestão do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

2.2. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento 
dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos ministérios, das autarquias e das fundações que 
participam do sistema Integrado de Serviços Gerais – SISG, localizada nas unidades da federação. 

2.3. O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema dar-se-á pela atribuição e chave de 
identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. Referido credenciamento 
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implica responsabilidade legal da licitante e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao pregão na forma eletrônica. 

2.4. As licitantes deverão se informar, junto ao provedor do sistema, a respeito do seu funcionamento e 
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

2.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE-DF 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

2.6. Caberá à interessada em participar do pregão na forma eletrônica: 

2.6.1.  Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, a proposta e, 
quando forem exigidos neste Edital, também os seus anexos. 

2.6.2.  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. 

2.6.3.  Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa 
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

2.6.4.  Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma 
eletrônica. 

2.6.5.  Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 

2.7. Além dos casos previstos no art. 9º da Lei nº 8.666/93, não será admitida a participação de empresas: 

a) Em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

b) Que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso (REsp. 174.274/SP – Recurso Especial 
1998/0034745-3)  ou impedidas de licitar e contratar com a União ou que tenham sido declaradas inidôneas 
por qualquer órgão da Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

c) 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 (Res. n.º 229/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que dá nova redação ao 
artigo 2º da Res. CNJ n.º 07/2005 e suas alterações); 

d) Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios 
ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, 
exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

e) Compondo consórcios de empresas, quaisquer que sejam suas formas de constituição (Acórdãos n.º 
265/2010 e n.º 887/2013, todos do Plenário do TCU); 

f) Que atuam na condição de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, haja vista ser vedada 
a participação de OSCIP's em processos licitatórios promovidos pela Administração Pública Federal, a teor 
do Acórdão TCU nº 746/2014 – Plenário – (TC-021.605/2012-2). 

g)  Que tenham sido condenadas à suspensão ou interdição de suas atividades, nos termos do art. 19, 
inciso II, da Lei nº 12.846/2013; 

i) Proibidas de contratar com o poder público em virtude de condenação de seus dirigentes ou sócios 
majoritários, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, observado o prazo fixado; 

j) De que sejam proprietários, controladores ou diretores deputados e senadores (art. 54, II, da CF/88); 

k)     Cujo o estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão em seu objeto social. 

2.8. Como requisito para participação neste pregão, a licitante deverá declarar, nos campos próprios do sistema 
eletrônico, que: 

a) Cumpre plenamente os requisitos de habilitação;  
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b) Tem condições de apresentar proposta em conformidade com as exigências deste Edital e seus 
anexos;  

c) Se microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa (que se enquadre no 
disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007), que atenda aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006 para 
fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

2.8.1.   A declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 
proposta e ao enquadramento a que se refere a alínea “c”, sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital, no 
Decreto nº 5.450/2005 e no art. 93 da Lei nº 8.666/93. 

2.9. A participação da licitante neste certame acarreta a presunção de que ela se comprometeu a ofertar e 
fornecer objeto que atenda a todas as exigências deste instrumento convocatório. 

2.10. Fica assegurado o tratamento diferenciado e favorecido a microempresas, empresas de pequeno porte e 
cooperativas, nos termos da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, e da Lei n. 
11.488/2007. 

3. PROPOSTAS 

3.1. As propostas deverão ser apresentadas exclusivamente por meio do endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br, o que ocorrerá a partir da data de divulgação da licitação até a data e horário 
marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de seu recebimento.   

3.2. A licitante deverá consignar, via sistema eletrônico, o menor preço global, já incluso, em seu preço final, 
todos os tributos, obrigações trabalhistas, transporte, alimentação, equipamentos, uniformes, tarifas e demais 
despesas acaso existentes decorrentes da execução do objeto, não se olvidando de também lançar, em campo 
próprio, as informações referidas no subitem 2.8. 

3.3. A omissão na descrição dos prazos e formas estabelecidos neste Edital não provocará a desclassificação 
da licitante omissa, presumindo-se que tenham sido aceitas todas as condições especificadas.  

3.4. As propostas em desacordo com os termos deste instrumento, que se opuserem a qualquer dispositivo 
legal vigente ou que apresentarem irregularidades insanáveis, serão desclassificadas. 

3.5. A proposta apresentada e levada em conta para efeito de julgamento será de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, de forma que, encerrada a fase de recebimento de propostas, não lhe caberá o direito 
de pleitear qualquer alteração, inclusive no que diz respeito a especificações do objeto e dos preços apresentados, 
salvo alterações de caráter absolutamente formal, a critério do pregoeiro. 

3.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, se prazo superior não for estipulado na forma do 
subitem 10.2., alínea “d”, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, 
podendo ser prorrogada a pedido do pregoeiro e com anuência da licitante. 

4. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

4.1. A abertura da sessão pública deste pregão, conduzida pelo pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas 
no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

              4.1.1. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, ele será, automaticamente, transferido para o primeiro dia útil subsequente ao ora fixado. 

4.2. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em 
campo próprio do sistema eletrônico. 

4.3. Cabe à 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 qualquer mensagem 
emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

5. CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

5.2. Para o julgamento das propostas, observados todos os critérios estabelecidos no corpo deste Edital e seus 
anexos, será levado em consideração, como critério de julgamento, o menor preço global. 

5.3. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará na desclassificação da proposta, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. 
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5.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, estes serão 
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste pregão eletrônico. 

5.5. O pregoeiro poderá transferir o julgamento das propostas para outra data, caso necessite de mais tempo 
para apreciá-las, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir. 

5.6. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real de todos os participantes.  

5.7. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro. 

5.8. Se todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para apresentação de novas propostas escoimadas das causas que as desclassificaram. 

5.9. No caso do subitem anterior, as novas propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data da 
sua apresentação. 

   6. FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. Somente as licitantes com propostas classificadas nos termos do item 5 – CLASSIFICAÇÃO E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, participarão da fase de lances. 

6.2. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva, na qual as licitantes classificadas 
poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do 
recebimento, do respectivo horário e do valor consignado no registro. 

6.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as 
regras estabelecidas neste Edital. 

6.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 

6.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. 

6.6. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do menor preço registrado, 
vedada a identificação da ofertante. 

6.7. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

6.8. Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível. 

6.9. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer 
acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

6.10. No caso de desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

6.11. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7. BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 

7.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por essas empresas até 5% (cinco por cento) superior à 
melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 
(cinco) minutos, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em 
que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste pregão; 

b) Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, na 
forma do subitem anterior, o pregoeiro convocará as licitantes remanescentes, que porventura se 
enquadrem na situação descrita nessa condição (situação de empate), na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 

c) O convocado que não apresentar proposta imediatamente (dentro de 5 minutos, controlados pelo 
sistema), decairá o direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06. 
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8. DESEMPATE 

8.1. Havendo empate que não se enquadre na hipótese prevista na Lei Complementar nº 123/06, deverá ser 
aplicado o direito de preferência estabelecido no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/93. 

8.2. Persistindo o empate ou comprovada a inviabilidade de aplicação da regra do subitem anterior, o pregoeiro 
procederá a sorteio, observado o disposto no art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993. 

9. NEGOCIAÇÃO 

9.1. Encerrada a etapa de lances ou realizado desempate na forma do item anterior, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, para 
que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se 
admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 

9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

     10.        ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

10.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o pregoeiro fixará prazo à licitante 
detentora do lance de menor preço global para o envio de sua proposta com o valor readequado ao lance vencedor 
ou ao valor negociado, caso ocorra, conforme disposto no item 13 – ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO, 
do presente Edital. 

10.2. A proposta será examinada quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado e a 
adequação técnica para a contratação, bem como deverá conter: 

a) Razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail e o número do Edital; 

b) Nome, RG e CPF de pessoa hábil para assinar contrato ou instrumento substitutivo, quando for o 
caso, juntamente com documentação que comprove esse poder; 

c) Descrição detalhada do objeto da licitação, com indicação do menor preço, conforme descrito no 
Termo de Referência; 

d) Prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. Caso o prazo de que trata este subitem não esteja 
expresso na proposta, esta será entendida como válida por 60 (sessenta) dias; 

e) por item, unitário e total, assim como o valor global, em moeda nacional, em algarismo e por 
extenso, prevalecendo esse último, em caso de divergência;  

f) Declaração formal de que está ciente de que todas as despesas para a execução do objeto, bem 
como todos os tributos incidentes e demais encargos ou outros custos diretos e indiretos, serão de 
responsabilidade da licitante. As despesas não inclusas nas propostas de preços serão de responsabilidade 
da licitante-vencedora, sendo certo que serão desconsideradas quaisquer reclamações ou solicitações, seja 
a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta apresentada. 

10.3. Os preços deverão ser líquidos, cotados em real, devendo estar neles incluídos impostos, taxas e demais 
encargos, bem como deduzidos descontos que venham a ser concedidos. 

10.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 

10.5. Desclassificar-se-á a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo pregoeiro 
no prazo que lhe for concedido. 

10.6. Será desconsiderada a parte da proposta que contenha oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

10.7. Sendo aceitável a oferta de menor preço, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da 
licitante que a tiver formulado. 

10.7.1. Não sendo aceitável ou não havendo atendimento das exigências habilitatórias ou se a licitante 
deixar de reenviar proposta nos termos do subitem 10.1., o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 
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10.8. Não se admitirá proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos bens de propriedade da 
própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

10.8.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio 
de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado. 

10.9. No caso de o pregoeiro considerar qualquer proposta com valor manifestamente inexequível, como forma 
de decisão quanto à desclassificação, promoverá diligência quanto à verificação de compatibilidade dos preços 
propostos com os de mercado, na forma do § 3º, do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93. 

10.10. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do TRE-DF ou de 
pessoas físicas ou jurídicas estranhas ao Órgão, para orientar sua decisão. 

10.11. Tratando-se de adjudicação por menor preço global, não será aceito valor global, bem como os preços 
unitários e totais de cada item que os compõem, em patamares superiores aos respectivos preços estimados para 
esta licitação, salvo em caso de diligência realizada pelo pregoeiro que retifique o valor médio estimado, cujos atos 
deverão estar devidamente registrados nos autos da licitação. 

11. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA 

11.1. Não haverá a apresentação de amostras durante o procedimento licitatório. 

12. HABILITAÇÃO 

12.1. Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar os documentos, com prazo de validade não expirado, 
descritos a seguir: 

 a) Cópia do CNPJ, nome, RG e CPF do representante legal. 

    b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e decreto de autorização, em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, além do ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

d) Prova de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, abrangendo as contribuições sociais prevista nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei 
nº 8.212/1991 - mediante a apresentação de certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida 
ativa da União, observada a ressalva do item 12.12. 

e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. 

f) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, no caso de pessoa jurídica, expedida pelo 
distribuidor da sede da empresa licitante emitida há, no máximo, 60 (sessenta) dias da data de abertura do certame. 

g) Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, 
quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral for igual ou inferior a 1 (um).  

h) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

i) Um ou mais atestados ou declarações de capacidade técnica emitidos em seu nome, expedido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante executado satisfatoriamente 
contrato similar, compreendendo a prestação de serviços pertinente e compatível com o objeto desta licitação, 
observado o seguinte: 

i1)      Entende-se como pertinente e compatível com o objeto desta licitação, a prestação de serviços 
de transporte de carga, que comprove ter a licitante empregado, no mínimo,  25 caminhões baú com capacidade 
mínima de 13 m³ e 51 (cinquenta e um) carregadores; 

i2)      Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no 
âmbito da atividade econômica principal ou secundária da licitante especificadas no contrato social vigente; 
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i3)      Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação de 
diferentes atestados, desde que relativos a contratos executados de forma concomitante, pois essa situação se 
equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação; 

i4) Não será admitido o somatório de atestados, salvo na hipótese do item antecedente (contratos 
executados de forma concomitante); e 

      i5)  A licitante deve disponibilizar, sempre que solicitado pelo pregoeiro, todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, fornecendo, dentre outros documentos, 
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o 
objeto. 

j) declaração formal de que disponibilizará de todos os equipamentos e pessoal necessários à perfeita 
execução contratual, nos termos do art. 30, II e § 6º, da Lei nº 8.666/93. 

12.1.1.       A comprovação referida nas alíneas “c”, “d” e “e” será verificada mediante consulta “on-line” ao 
sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

12.2.       Em se tratando de cooperativas, estas deverão apresentar, quando solicitado pelo pregoeiro, os seguintes 
documentos, com prazo de validade não expirado: 

12.2.1.        A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e 
que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na 
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto no inciso XI do art. 4°, inciso I do art. 21 e §§ 2º a 6º do art. 
42 da Lei nº 5.764, de 1971. 

12.2.2. A Declaração de Regularidade de Situação do Contribuinte Individual (DRSCI) de cada um 
dos cooperados relacionados. 

12.2.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 
prestação do serviço. 

12.2.4. O registro previsto no art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

12.2.5. A comprovação de integralização das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados 
que executarão o contrato. 

12.2.6. Comprovação do envio do Balanço Geral e o Relatório do exercício social ao órgão de 
controle, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764, de 1971. 

12.2.7. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 

12.2.7.1.  Ata de fundação. 

12.2.7.2.  Estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou. 

12.2.7.3.  Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembléia 
que os aprovou. 

12.2.7.4.  Editais de convocação das três últimas assembléias gerais extraordinárias. 

12.2.7.5.  Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em 
assembléias gerais ou nas reuniões seccionais. 

12.2.7.6.  Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o 
objeto da licitação. 

12.2.8. As cooperativas estão dispensadas da apresentação da certidão negativa de falência ou 
recuperação judicial por não estarem sujeitas à falência, por força da lei. 

12.3. A licitante deverá apresentar habilitação parcial válida no SICAF ou apresentar os documentos que supram 
tal habilitação. 

12.4. As exigências habilitatórias que não puderem ser comprovadas pelo SICAF deverão ser demonstradas 
mediante encaminhamento da devida documentação para o correio eletrônico cpl@tre-df.gov.br, no prazo definido 
neste Edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico. 

 12.4.1.       O encaminhamento da referida documentação deve ser feito na forma do item 13 – 
ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO. 
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 12.4.2.        Além das pesquisas no SICAF, em atenção ao artigo 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93, 
e à determinação do TCU, constante do Acórdão n.º 1.793/11-Plenário, o pregoeiro deverá realizar as seguintes 
pesquisas para comprovar a habilitação da licitante: 

  12.4.2.1. No CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no 
Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis), quanto à existência de registros impeditivos da 
contratação; 

  12.4.2.2. No CNCIA – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa, disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), quanto à existência de registros impeditivos de 
contratação por improbidade administrativa; 

12.4.2.3.  Relação de licitantes inidôneos do Tribunal de Contas da União – TCU, no sítio 
http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas/. 

 12.5.   A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 
por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário. 

12.6.     Constatada a existência de sanção que a impeça de licitar ou contratar, o pregoeiro reputará a licitante 
inabilitada, por falta de condição de participação. 

12.7. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 
constitui meio legal de prova. 

12.8.  Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução 
para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados (excetuando-se 
aos documentos dispensados pelo Decreto n.º 8.660/2016). 

12.9. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser 
apresentados devidamente consularizados (excetuando-se aos documentos dispensados pelo Decreto n.º 
8.660/2016). 

12.10. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da 
licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo endereço. 

12.11. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

12.11.1.      Os impedimentos nos cadastros previstos no subitem 12.4.2., e respectivos subitens, apurados 
em nome da matriz, obstruem a participação de quaisquer de suas filiais, e vice-versa. 

12.12. Em relação às licitantes que fazem jus aos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, a comprovação de 
regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, entretanto deverão apresentar, no 
momento da habilitação, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que apresente alguma restrição. 

12.12.1.       Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

12.12.2.       A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e em lei sendo facultado à 
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação. 

12.13. Se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e, 
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a obtenção de uma proposta que atenda ao Edital. 

12.14. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes, não caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a 
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

12.15. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. 
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12.16. Se todas as licitantes forem inabilitadas, o pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para que elas 
apresentarem nova documentação escoimada das causas que as inabilitaram. 

13. ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

13.1. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos para habilitação que 
não estejam contemplados no SICAF ou que não puderem ser obtidos por esse meio, inclusive quando houver 
necessidade de envio de anexos, deverão ser remetidos para o endereço eletrônico cpl@tre-df.gov.br, no prazo de 
02 (duas) horas, contados da solicitação do pregoeiro. 

14. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

14.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou 
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. 

14.2. Não terá efeito de recurso a alegação oferecida após o termo marcado para a apresentação da 
impugnação. 

14.3. O pregoeiro, auxiliado pelo setor do TRE-DF responsável pela elaboração deste Edital, decidirá sobre a 
impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.  

14.4. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame. 

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório devem ser enviados ao pregoeiro, até 
3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o correio eletrônico 
cpl@tre-df.gov.br. 

14.6. Qualquer modificação neste Edital exige divulgação pelos mesmos instrumentos de publicação em que se 
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 

14.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço 
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio do link Acesso Livre > Pregões > Agendados, para 
conhecimento da sociedade em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame 
acessá-lo para obtenção das informações prestadas. 

 15. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

15.1. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer licitante 
poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. 

15.2. A licitante-recorrente deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 
(três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em 
igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

15.3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão 
pública deste pregão, implica decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante 
vencedora. 

15.4. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

16. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

16.1. O objeto deste pregão será adjudicado à(s) licitante(s) vencedora(s) após decidido(s) o(s) recurso(s), 
quando houver, sujeito à homologação por autoridade superior do TRE-DF. 

  17. ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO 

17.1.     Cabem ao pregoeiro as atribuições dispostas no art. 11 do Decreto nº 5.450/2005. 

17.2. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou da documentação. Poderá, inclusive, realizar 
diligências para verificação das instalações físicas e equipamentos da licitante provisoriamente classificada em 
primeiro lugar, a fim de comprovar as condições por ela declaradas (Acórdão TCU nº 10.049/2017). 
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17.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

17.4. Caberá à equipe de apoio, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo 
licitatório. 

18.  CONTRATO E NOTA DE EMPENHO 

18.1. Após homologado o resultado da licitação, a Administração do TRE-DF convocará a licitante vencedora, por 
meio do e-mail cadastrado na forma do Item 25 deste Edital, durante a validade da sua proposta, para assinar o 
respectivo termo contratual e receber a nota de empenho dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. 

 18.1.1. O prazo para a 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 
pela Administração. 

18.2. A assinatura do contrato está condicionada à verificação da regularidade da habilitação parcial da licitante 
vencedora junto ao SICAF. 

18.3. Em cumprimento ao disposto no artigo 6º da Lei nº 10.520/02, a Contratante realizará consulta ao Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, cujo resultado será anexado aos autos do 
processo correspondente. (Acórdão TCU n. 1.427/10-Plenário e Acórdão TCU nº 6.246/10-2ª Câmara). 

18.4.  Quando a convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, não mantiver sua condição de 
habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato e receber a nota de empenho no prazo 
estabelecido no item 18.1, decairá a licitante vencedora do direito à contratação, sendo, neste caso, facultado ao 
pregoeiro, no prazo e nas condições já estabelecidas neste edital, convocar outra licitante para assinar o contrato, 
obedecida a ordem de classificação estabelecida no § 2º do artigo 64 da Lei nº 8.666/93, para, após comprovados 
os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o contrato e receber a nota de empenho, sem prejuízo das 
penalidades previstas neste edital e nas demais cominações legais, em especial ao disposto no artigo 7º da Lei nº 
10.520/02. 

18.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 
liberadas dos compromissos assumidos. 

19.  EXECUÇÃO CONTRATUAL 

19.1. A execução da contratação decorrente desta licitação dar-se-á nos termos estabelecidos no Anexo I (Termo 
de Referência) e no Anexo II (Minuta de Contrato) a este Edital. 

20. CUSTO ESTIMADO E  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20.1.    O valor total estimado para a contratação é de R$ 271.305,00 (duzentos e setenta e um mil, trezentos e 
cinco reais), tendo como base o valor médio dos preços obtidos por meio de cotações de fornecedores, atendidas 
as diretrizes fixadas na IN SEGES/MPDG n.º 5/2014. 

20.3. A despesa decorrente deste certame correrá às expensas do orçamento de 2018, Ação Pleitos Eleitorais - 
Nacional, no elemento de despesa 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

21.  PAGAMENTO 

21.1. O modo de pagamento decorrente da execução contratual, a cargo do TRE-DF, será realizado nos termos 
estabelecidos no item PAGAMENTO do Anexo II a este Edital (Minuta de Contrato). 

22.  PENALIDADES 

22.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar 
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 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 impedido de licitar e contratar com a União, estados, Distrito Federal e municípios, bem como será 
descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 
artigo 4º da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo da multa prevista em edital e no 
contrato e nas demais cominações legais. 
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22.2. A configuração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, que se refira à fase 
pré-contratual, ou seja, antes da assinatura do contrato ou de seu substitutivo, salvo o expresso reconhecimento 
pelo TRE-DF da ocorrência de causa exculpante, enseja ao Tribunal o direito: 

             22.2.1   À aplicação da penalidade de multa no percentual de até 10% (dez por cento) sobre o valor total                       
estimado da licitação, independentemente da aplicação das penalidades previstas no subitem 22.1. e da adoção das 
medidas estabelecidas nos subitens 22.2.2. e 22.2.3. 

             22.2.2    À convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a licitante para 
obtenção de menor preço. 

             22.2.3    À revogação da licitação. 

22.3. Em cumprimento aos Acórdãos do Plenário do TCU nº 1.793/2011 e nº 754/2015, deverão ser autuados 
processos administrativos ou adotadas providências com vistas à responsabilização das empresas que praticarem, 
injustificadamente, na licitação, na contratação ou na execução contratual, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 
10.520/2002, facultando-se ao interessado a apresentação de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

22.4. Toda e qualquer penalidade aplicada à licitante será registrada no SICAF – Sistema Integrado de Cadastro 
de Fornecedores, e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral da União – 
CEIS, se for o caso. 

22.5. Sanções por atos praticados durante a execução contratual estão previstas na minuta de contrato (Anexo II 
ao Edital). 

23. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

23.1. Para a execução dos serviços, objeto deste Edital, a contratada deverá observar os critérios e práticas de 
sustentabilidade contidos no Decreto n.º 7.746/12, na IN SLTI/MPOG n.º 1/10 e na Resolução nº 201/2015 do CNJ, 
no que couber, sem prejuízo de observância obrigatória de normas e regulamentos que disponham sobre as boas 
práticas no uso racional de energia, água etc. 

24. CASOS OMISSOS 

24.1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo pregoeiro, que se baseará nas disposições contidas 
na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/1993 – que institui normas gerais para licitações e contratos no âmbito da 
Administração Pública – e nas demais normas que disponham sobre este tipo de contratação e/ou sobre o objeto 
aqui contratado, bem como pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do artigo 54 c/c o inciso XII do art. 55 da 
Lei 8.666/1993. 

25.   CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI 

25.1. Os interessados, nos termos da Portaria Conjunta TRE-DF nº 5/2017, deverão se credenciar no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI) para realizar as ações inerentes a contratação e sua execução, como: assinar 
documentos eletronicamente, tomar ciência de atos, receber notificações, visualizar processos, realizar 
requerimentos, interpor recursos (exceto quanto aos recursos referentes à licitação), dentre outros. 

25.2. O credenciamento de usuários externos para acesso ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI) é ato 
pessoal e intransferível e será efetivado mediante o seguinte procedimento: 

I – cadastro no SEI, mediante o preenchimento do formulário disponível no portal do TRE-DF (www.tre-
df.jus.br), na internet; 

II – entrega, pelo e-mail sepro@tre-df.jus.br ou pessoalmente, à Seção de Protocolo – SEPRO, telefone 
3048-4076, das cópias da seguinte documentação: 

a) Pessoa Física (representante da empresa): 

1. Documento de identidade; 

2. Cadastro de Pessoa Física – CPF; e 

3. Comprovante de residência. 

25.2.1.    Se encaminhadas por e-mail, as cópias devem ser digitalizadas individualmente, possuir o 
formato PDF, pesquisável, com tamanho máximo de 10MB. 
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                  25.2.1.1.     Para a finalização do credenciamento do usuário externo, o TRE-DF poderá, a 
qualquer tempo, solicitar a apresentação de documento original ou complementar. 

               25.2.2.  Se entregues pessoalmente, as cópias poderão ser autenticadas por servidor do TRE-DF 
desde que apresentada a documentação original. 

               25.2.3.   As cópias dos documentos de autoridades e agentes públicos não necessitam de 
autenticação. 

25.3.  São de exclusiva responsabilidade do usuário externo: 

  I – o sigilo da senha relativa à assinatura eletrônica; 

  II – a equivalência entre os dados informados para o envio do documento e os constantes do documento 
protocolado; 

III – a consulta periódica ao endereço de e-mail cadastrado e ao SEI-TRE-DF, a fim de verificar o 
recebimento de comunicações eletrônicas a atos processuais; e 

IV – a atualização de seus dados cadastrais no SEI-TRE-DF. 

    25.3.1.    O usuário não poderá alegar o uso indevido de sua senha relativa à assinatura eletrônica.  

26. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

26.1. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descrito no Compras Governamentais 
e as constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.  

26.2. O pregoeiro, por despacho fundamentado, poderá desclassificar a licitante, sem que a esta caiba direito de 
reclamar indenização ou ressarcimento, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso tome conhecimento de 
qualquer fato que desabone a idoneidade, capacidade financeira ou técnica. 

26.3. A critério do Tribunal, por meio da autoridade competente e mediante despacho fundamentado, a presente 
licitação poderá ser transferida, revogada no todo ou em parte, por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ter as quantidades do seu 
objeto diminuídas ou aumentadas e ser anulada, por possível ilegalidade, não sendo cabível, no último caso, às 
licitantes a reclamação de quaisquer indenizações, nos termos do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005, ressalvado o 
disposto no § 2º do mesmo dispositivo. 

26.4. Da sessão pública de realização do pregão, será lavrada ata, que será assinada pelo pregoeiro, e 
mencionará todas as licitantes participantes, os lances oferecidos, bem como as demais ocorrências que 
interessarem ao julgamento da licitação, em obediência ao disposto no artigo 30, XI, do Decreto nº 5.450/2005. 

26.5. Independente de declaração expressa, a simples participação de empresas nesta licitação, implica a 
aceitação plena das condições estipuladas neste Edital e submissão total às prescrições legais vigentes. 

26.6. É facultado ao pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligências 
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução de assunto a ela relacionado. 

26.7. As decisões do pregoeiro somente serão consideradas definitivas após homologação pela autoridade 
competente do Tribunal. 

26.8. Mais informações sobre esta licitação poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações, no 2º andar, sala 
208, do edifício-sede do TRE-DF, situado na Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 2, Lote 6, no horário 
compreendido entre 13h30 e 18h30 e por meio dos telefones (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 

26.9. Para dirimir as questões oriundas deste Edital, será competente a Justiça Federal, Seção Judiciária do 
Distrito Federal, com expressa renúncia a qualquer outra, por mais privilegiada que seja. 

                                                            Brasília-DF,       de                                            de 2018. 

 

HERÁCLITO CARLOS VIEIRA FREITAS 
Coordenador Substituto de Material e Contratações 
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ANEXO I AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2018 
- TERMO DE REFERÊNCIA - 

 
PROCESSO SEI Nº: 0001186-77.2018.6.07.8100. 

1- OBJETO: Prestação de serviços de transporte de materiais por meio de veículos de carga, com disponibilização 
de motoristas, carrinhos para carregamento e carregadores, com a finalidade de distribuição dos materiais referentes 
às Eleições Gerais de 2018, a serem realizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, para 616 
(seiscentos e dezesseis) locais no Distrito Federal, dentre locais de votação, de justificativa e de voto em trânsito. 

1.1 - DAS JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAÇÃO 

O TRE/DF possui em sua frota apenas três caminhões e quatro Vans, os quais são insuficientes para remanejar 
todo o material necessário ao aparelhamento dos locais de votação e justificativa, considerando que são 7.091 urnas 
e cabinas, 7.091 kits de seção e 2.387 kits de locais. 

1.1.2 - ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRE-DF E AO PLANO ANUAL DE 
AQUISIÇÕES 

A contratação se alinha ao previsto no Plano Estratégico do TRE-DF 2015-2020 nas Diretrizes: (3) Buscar a 
excelência da prestação jurisdicional, tornando-a mais célere e econômica; (5) Contribuir para o desenvolvimento da 
responsabilidade socioambiental no TRE-DF; e (11) Dispor dos recursos orçamentários necessários para o 
cumprimento de sua missão institucional. 

A contratação também está prevista no Plano Anual de Aquisições do TRE/DF, no Item 17 da Planilha de Eleições 
com o valor estimado de R$ 543.179,37. 

1.2 - DA ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS NECESSÁRIOS - Para a execução dos serviços, serão necessários 
veículos abastecidos, acompanhados de motoristas e carregadores, além de carrinhos para transporte, conforme 
abaixo especificado (os quantitativos estimados constam do item 2): 

1.2.1 - Caminhão baú c/capacidade volumétrica mínima de 38 m3, com motorista e três carregadores: Veículo 
tipo caminhão, com, no máximo, 10 (dez) anos de fabricação, capacidade para, no mínimo, 5 (cinco) passageiros, 
incluindo o condutor, equipado com carroceria tipo baú em metal, com capacidade volumétrica mínima de 38 m3, 
comprovada por plaqueta afixada no próprio baú,  com largura, altura e entre-eixos adequados ao chassi do veículo 
e à carga, baú com iluminação interna, duas portas traseiras com abertura total e revestimento interno em ripamento 
intercalado, com amarras ou cordas suficientes e proporcionais ao volume do baú e demais 
equipamentos/acessórios de segurança e sinalização exigidos pelo órgão de trânsito competente, com combustível, 
conduzido por motorista habilitado de acordo com a categoria do veículo, com 03 (três) carregadores e 01 (um) 
carrinho de duas rodas tipo plataforma para carregamento da carga do veículo. 

1.2.2 - Caminhão baú c/capacidade volumétrica mínima de 22 m3, com motorista e dois carregadores: Veículo 
tipo caminhão 3/4, com, no máximo, 10 (dez) anos de fabricação, capacidade para, no mínimo, 3 (três) passageiros, 
incluindo o condutor, equipado com carroceria tipo baú em metal, com capacidade volumétrica mínima de 22 m3, 
comprovada por plaqueta afixada no próprio baú, com largura, altura e entre-eixos adequados ao chassi do veículo e 
à carga, baú com iluminação interna, duas portas traseiras com abertura total e revestimento interno em ripamento 
intercalado, com amarras ou cordas suficientes e proporcionais ao volume do baú e demais 
equipamentos/acessórios de segurança e sinalização exigidos pelo órgão de trânsito competente, com combustível, 
conduzido por motorista habilitado de acordo com a categoria do veículo, com 2 (dois) carregadores e 01 (um) 
carrinho de duas rodas tipo plataforma para carregamento da carga do veículo. 

1.2.3 - Caminhão baú c/capacidade volumétrica mínima de 13 m3, com motorista e dois carregadores: Veículo 
tipo caminhão, com, no máximo, 10 (dez) anos de fabricação, capacidade para, no mínimo, 3 (três) passageiros, 
incluindo o condutor, equipado com carroceria tipo baú em metal, com capacidade volumétrica mínima de 13 m3, 
comprovada por plaqueta afixada no próprio baú, com largura, altura e entre-eixos adequados ao chassi do veículo e 
à carga, baú com iluminação interna, duas portas traseiras com abertura total e revestimento interno em ripamento 
intercalado, com amarras ou cordas suficientes e proporcionais ao volume do baú e demais 
equipamentos/acessórios de segurança e sinalização exigidos pelo órgão de trânsito competente, com combustível, 
conduzido por motorista habilitado de acordo com a categoria do veículo, com 2 (dois) carregadores e 01 (um) 
carrinho de duas rodas tipo plataforma para carregamento da carga do veículo. 

1.2.4 - Veículo tipo furgão ou similar: Veículo utilitário tipo furgão ou similar, com, no máximo, 10 (dez) anos de 
fabricação, capacidade para, no mínimo, 3 (três) passageiros incluindo o condutor, com capacidade volumétrica 
mínima de 9,5 m³, comprovada pelo manual do veículo, potência mínima de 115 (cento e quinze) CV, transmissão 
mecânica manual com, pelo menos, 04 (quatro) marchas sincronizadas à frente e 01 (uma) a ré, revestimento 
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interno provido de dispositivo para instalação de amarras ou cordas que sejam suficientes e proporcionais ao volume 
do compartimento de carga, tapetes, espelhos retrovisores laterais e demais equipamentos/acessórios de segurança 
e sinalização exigidos pelo órgão de trânsito competente, com combustível, conduzido por motorista habilitado e 
com 1 (um) carregador do sexo masculino para carregamento da carga do veículo. 

1.2.5 - Serão necessários, além dos carregadores para cada veículo, um quantitativo de 30 carregadores extras 
(avulsos) para determinados dias, conforme especificado no item 2 deste Termo de Referência. 

1.3 - A contratação e a prestação dos serviços ora solicitados deverão ocorrer conforme definido neste termo de 
referência, nas regras constantes do respectivo edital e de acordo com os detalhamentos e especificações 
constantes dos seguintes anexos que integram este termo de referência: 

ANEXO I – Locais com distribuição de materiais; 

ANEXO II – Juntas apuradoras; 

ANEXO III - Estimativa de materiais por rotas e veículos; 

ANEXO IV - Modelo de proposta. 

1.4 - Os serviços ora solicitados serão pagos por diárias de unidades compostas por: veículo abastecido (com 
carrinho, exceto para Vans), motorista e carregador. 

1.5 - As quantidades de diárias necessárias foram estimadas, não estando o TRE-DF obrigado a solicitar todo o 
quantitativo. 

1.6 - Todas as despesas com veículos, carrinhos, combustíveis, condutores e carregadores, entre outras inerentes 
ao serviço, bem como a responsabilização por danos decorrentes da atividade serão imputadas à contratada, sem 
ônus adicional ao contrato. 

1.7 - Os licitantes podem verificar as rotas de cada cartório eleitoral a partir do link http://rpubs.com/NUEST_TRE, o 
qual serviu de base para obtenção das quantidades de urnas e kits. 

2 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES: Estima-se que serão utilizadas 162 diárias de caminhões baú e vans (ou 
apenas caminhões, a critério da contratada), contemplando motoristas, carrinhos para distribuição e recolhimento, 
incluindo carregadores, para os dois turnos das eleições de 2018 e mais 30 carregadores avulsos* especificamente 
para os dias de carregamento dos caminhões a ser realizado em 04 e 25 de Outubro de 2018, se houver 2º Turno, 
conforme quadro abaixo: 
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ITENS 

 
1º Turno 

 
2º Turno (se houver) 

Carregadores 
avulsos* 
04/Out 
(carregamento 
dos veículos) 

Veículos e 
motoristas 
05/Out 
(distribuição) 

Carregadores 
05/Out 
(distribuição) 

Veículos e 
motoristas 
08/Out 
(recolhimento) 

 
Carregadores 
08/Out 
(recolhimento)

Carregadores 
avulsos* 
25/Out 
(carregamento 
dos veículos) 

Veículos e motoristas
26/Out 
(distribuição) 

Carregadores
26/Out 
(distribuição) 

Veículos e 
motoristas 
29/Out 
(recolhimento) 

Carregadores 
29/Out 
(recolhimento)

 
01-Caminhão baú 
c/ capacidade 
mínima de 38 m³ 
(03 carregadores 
por veículo) com 
carrinho 

0 20 60 20 0 0 20 60 20 0 

 
02-Caminhão baú 
c/ capacidade 
mínima de 22 m³ 
(02 carregadores 
por veículo) com 
carrinho 

0 32 64 0 0 0 32 64 0 0 

 
03-Caminhão baú 
c/ capacidade 
mínima de 13 m³ 
(02 carregadores 
por veículo) com 
carrinho 

0 07 14 0 0 0 07 14 0 0 

 
04- furgão ou 

0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 
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ITENS 

 
1º Turno 

 
2º Turno (se houver) 

Carregadores 
avulsos* 
04/Out 
(carregamento 
dos veículos) 

Veículos e 
motoristas 
05/Out 
(distribuição) 

Carregadores 
05/Out 
(distribuição) 

Veículos e 
motoristas 
08/Out 
(recolhimento) 

 
Carregadores 
08/Out 
(recolhimento)

Carregadores 
avulsos* 
25/Out 
(carregamento 
dos veículos) 

Veículos e motoristas
26/Out 
(distribuição) 

Carregadores
26/Out 
(distribuição) 

Veículos e 
motoristas 
29/Out 
(recolhimento) 

Carregadores 
29/Out 
(recolhimento)

similar c/ 
capacidade 
mínima de 7,5 m³ 
(01 carregador 
por veículo) 

Totais: 30 61 140 20  ** 30 61 140 20 ** 
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* Entende-se por carregadores avulsos aqueles que não acompanharão a entrega e serão distribuídos nos quatro 
galpões apenas para o carregamento dos caminhões nos dias 04/10 e, se houver segundo turno, 25/10. 

** A contratada deverá utilizar, no máximo, 20 (vinte) caminhões com baú de 38 m³ ou superior, e 60 (sessenta) 
carregadores, os quais serão necessários ao recolhimento das urnas eletrônicas e cabines de votação nas juntas 
apuradoras e sua respectiva entrega, com qualidade e segurança, no Galpão de Urnas do TRE/DF, nos dias 8/10 e, 
se houver segundo turno, 29/10. 

2.1 - As quantidades estão estimadas com base na distribuição do material a partir de 04 (quatro) pontos 
estratégicos de carregamento para 616 (seiscentos e dezesseis) locais situados no Distrito Federal, dentre locais de 
votação, de justificativa e de voto em trânsito. 

2.2 - A quantidade máxima estimada de veículos para cada dia, conforme os itens acima, poderá ser menor de 
acordo com a logística desenvolvida pelo Contratante e apresentada à Contratada em reunião específica para este 
fim. 

2.3 - Os quantitativos de carregadores para os dias 05/10 e 26/10 (se houver segundo turno) são apenas aqueles já 
solicitados em cada veículo, não havendo carregadores avulsos nestes dias. 

2.4 - O valor total da contratação é estimado em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) em 02 (duas) parcelas 
de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo uma para cada turno eleitoral. 

2.5 - Se não houver segundo turno, os serviços serão prestados e pagos apenas para o 1º Turno. 

3 - MATERIAIS A SEREM TRANSPORTADOS POR TURNO (lista exemplificativa): 

ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS A SEREM TRANSPORTADOS 

(PLANILHA ESTIMATIVA) 

MODELO DIMENSÕES cm (AxLxC) PESO (g) QTDE POR TURNO.

01 – Caixa contendo urna eletrônica. 23,00 x 52,50 x 42,50 9.090 7165 un. 

02 – Cabines de votação de papelão 
(dobradas). 0,43 x 0,46 cm (dobrada). 0,480 7165 un. 

03 – Kits eleitorais 35,00 x 54,50 x 35,00 - * 9513 un. 

04 – Mobiliário. Mesas desmontáveis, cadeiras plásticas, alambrados e 
unifilas. -   

* O Kit Seção e Kit Justificativa são embalados em pastas plásticas transparentes, que pesam em torno de 780 
gramas. Todavia esses Kits não são transportados sozinhos, sendo colocados dentro da caixa que embala o Kit 
Local. Os kits locais podem variar de 4.550 gramas (quando não possuem kit Seção/Justificativa dentro) a 7.670 
gramas (quando possuem 4 kits Seção/Justificativa junto). 

3.1 - Os quantitativos poderão sofrer variação de um turno para outro e, consequentemente, os quantitativos de 
veículos e carregadores necessários. 

4 - DISTÂNCIAS: Para referência, segue quadro contendo mapeamento das maiores e menores distâncias, 
considerados os 4 (quatro) pontos de partida e os locais de entrega utilizados nas Eleições Gerais de 2014: 

PONTO DE PARTIDA 

(no dia 05/10) 
QTDE DE LOCAIS 
DE ENTREGA 

OS LOCAIS DE ENTREGA ESTÃO 
VINCULADOS ÀS SEGUINTES ZONAS 
ELEITORAIS 

 
DISTÂNCIAS DOS LOCAIS DE 
ENTREGA 

Galpão de Operações 
Especiais.(SGON, 
Quadra 01, lotes 40/60. 
Fone: 3048 7955) 

142 
1ª ZE, 9ª ZE, 10ª ZE, 11ª ZE e 18ª ZE 

  

Maior: Escola Classe Jardim II – 86 
Km. 

Menor: Escola Classe SMU – 2,8 kM. 
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PONTO DE PARTIDA 

(no dia 05/10) 
QTDE DE LOCAIS 
DE ENTREGA 

OS LOCAIS DE ENTREGA ESTÃO 
VINCULADOS ÀS SEGUINTES ZONAS 
ELEITORAIS 

 
DISTÂNCIAS DOS LOCAIS DE 
ENTREGA 

Galpão de 
Transportes. (SGON, 
Quadra 03, Lotes 
160/180. Fone: 3048 
1994) 

162 2ª ZE, 5ª ZE, 6ª ZE e 14 ª ZE 

Maior: CEF São José – 100 Km. 

Menor: CEUB – 3 Km. 

 
Galpão da 19ª Zona 
Eleitoral. (QNG 40, AE 
nº 7 – Taguatinga 
Norte. Fone: 3048 
8860) 

202 
3ª ZE, 8ª ZE, 15ª ZE, 16ª ZE, 19ª ZE e 
20ª ZE 

  

Maior: Escola Classe Almécegas – 55 
Km. 

Menor: Colégio Jesus Maria José –
500 metros. 

Galpão da 4 Zona 
Eleitoral. (Área 
Especial 11, Setor 
Central, Gama. Fone: 
3048 4560) 

110 4ª ZE, 13ª ZE, 17ª ZE e 21ª ZE 

Maior: CEF Myriam Ervilha – 40 Km. 

Menor: CIL Gama – 2 Km. 

5 - DA ENTREGA E DO RECOLHIMENTO DOS MATERIAIS: 

5.1 – Para o primeiro turno, os veículos locados deverão se apresentar no dia 04 de outubro de 2018, quinta-feira, 
às 16h, nos locais constantes do quadro acima ou em outro local conforme constar da ordem de serviço a ser 
emitida pelo Contratante com antecedência mínima de dois dias úteis para carregamento do material. 

5.2 - O carregamento dos materiais e mobiliários, que será realizados no dia 04/10 (1º turno) e 25/10 (2º turno), se 
houver, far-se-á com a mão de obra da contratada e sob a supervisão do contratante nos locais indicados neste 
termo de referência; 

5.3 - Após o carregamento, os veículos pernoitarão em um dos galpões do TRE/DF ou em batalhões da Polícia 
Militar, onde ficarão sob a guarda desta. 

5.4 - A entrega do material terá início às 7h do dia 05 de Outubro de 2018 e deverá finalizar, impreterivelmente, até 
às 18h do mesmo dia. A contratada é responsável pelo descarregamento do material em cada local de entrega, com 
carregadores próprios, conforme descrito no item 1.2 deste Termo de Referência, dispondo de equipamentos como 
carrinho de duas rodas tipo plataforma, luvas, outros EPI’s obrigatórios e demais equipamentos necessários. 

5.5 - A falta de carregadores ou equipamentos nos dias da entrega e/ou de recolhimento ensejará a aplicação da 
penalidade correspondente a título de inexecução parcial do contrato. 

5.6 - As rotas definitivas com a logística elaborada pelo contratante será repassada à contratada em reunião 
específica para este fim. 

5.7 - O recolhimento do material do primeiro turno ocorrerá no dia 08/10, segunda-feira, e terá início às 9h da 
manhã, devendo a contratada realizar o recolhimento em todos os 20 (vinte) locais de apuração constantes do 
Anexo II. Todas as urnas e cabines deverão ser entregues no Galpão de Operações Especiais até às 18h. 

5.8 - Não haverá recolhimento dos kits eleitorais. 

5.9 - Caso haja segundo turno, a sistemática acima deverá repetir-se nos dias 25/10 para carregamento, no dia 
26/10 para entrega (distribuição) e no dia 29/10 para recolhimento. 

5.10 - A critério do contratante, a entrega de materiais constantes do Item 3 poderá, excepcionalmente, ocorrer em 
quaisquer outros dias da semana que antecede ao primeiro e segundo turnos eleitorais. O prazo de dois dias úteis a 
que se refere o Item 5.1 será observado para comunicação em qualquer ocasião. 

5.11 – As rotas de entrega no segundo turno poderão sofrer alterações, a critério do TRE-DF, a fim de melhorar a 
logística de distribuição. 
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6 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE HABILITAÇÃO 
(Qualificação Técnico-operacional): 

6.1 - O objeto demandado trata-se de prestação de serviços comuns, uma vez que os padrões exigidos de 
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 
mercado. Vale dizer que não serão prestados serviços inéditos ou inexistentes no mercado. Portanto, possível a 
realização de licitação na modalidade pregão, preferencialmente em sua forma eletrônica; 

6.2 - O tipo de licitação deverá ser menor preço e o critério de adjudicação menor preço global, uma vez que, apesar 
de os itens serem divisíveis, o objeto final demandado (transporte de materiais) é indivisível. Vale dizer que, para 
consecução da missão institucional do TRE-DF e para o sucesso das eleições, é necessário que toda a dinâmica e 
logística de entrega das urnas, kits eleitorais e demais materiais seja bem sucedida e ocorra sem atrasos ou 
imprevistos. Para tanto, a divisão dos itens seria prejudicial à contratação no tempo correto e para o sucesso de 
todas as fases subsequentes até a entrega dos materiais nos locais de destinação e nos prazos adequados. 

6.3 - Deverá ser exigido, como condição de habilitação, além daqueles previstos no Edital, também os seguintes 
requisitos para comprovação da capacidade técnico operacional: 

6.3.1 - Um ou mais atestados ou declarações de capacidade técnica emitidos em seu nome, expedido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante executado satisfatoriamente 
contrato similar, compreendendo a prestação de serviços pertinente e compatível com o objeto desta licitação, 
observado o seguinte: 

a)      Entende-se como pertinente e compatível com o objeto desta licitação, a prestação de serviços de transporte 
de carga, que comprove ter a licitante empregado, no mínimo,  25 caminhões baú com capacidade mínima de 13 m³  
e 51 (cinquenta e um) carregadores; 

b)      Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da 
atividade econômica principal ou secundária da licitante especificadas no contrato social vigente; 

c)      Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação de diferentes 
atestados, desde que relativos a contratos executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para 
fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação; 

d) Não será admitido o somatório de atestados, salvo na hipótese do item antecedente (contratos executados de 
forma concomitante); 

e)  A licitante deve disponibilizar, sempre que solicitado pelo Pregoeiro, todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, fornecendo, dentre outros documentos, cópia do contrato 
que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto. 

f) justificativa para a exigência: O calendário eleitoral encontra-se estabelecido por força do resolução do 
TSE, não se admitindo prorrogação de qualquer de suas etapas por falhas na execução. Desse modo, o 
carregamento e a entrega do material deve ser rigorosa e satisfatoriamente cumpridos, sob pena de se 
prejudicar o exercício constitucional do voto. 

6.3.2 - Apresentação de declaração formal de que disponibilizará de todos os equipamentos e pessoal necessários à 
perfeita execução contratual, nos termos do art. 30, II e § 6º, da Lei nº 8.666/93. 

7 - DA VISTORIA. 

7.1 - Fica facultada a realização de vistoria por parte das licitantes. Caso a licitante tenha interesse em vistoriar o 
local dos serviços, seu agendamento poderá ser realizado junto à Seção de Tranportes – SETRA, nos telefones 
3048-1991 e 3048-1994, caso em que deverá ser realizada em até 02 (dois) dias úteis antes da realização da 
sessão da licitação. 

8 - DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

8.1 - A prestação dos serviços ocorrerá apenas no Distrito Federal, compreendendo as unidades do Tribunal, 
cartórios e postos eleitorais, locais de votação, justificativa e juntas apuradoras (Anexos I e II). 

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1 - Zelar pela perfeita execução contratual, nos termos da legislação vigente; 

9.2 – Zelar pela integridade física dos materiais e das urnas eletrônicas durante os procedimentos de coleta, 
transporte, distribuição, recolhimento e devolução, atentando especialmente para o manuseio, de forma a garantir a 
incolumidade dos referidos bens; 
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9.3 – Obedecer estritamente às recomendações do fabricante das urnas eletrônicas, no que se refere ao 
empilhamento máximo recomendado, conforme orientação a ser fornecida pelo TRE/DF, observando a fragilidade de 
tais equipamentos, bem como a necessidade de protegê-las de quaisquer substâncias líquidas e chuvas; 

9.4 - Manter atualizados endereço e telefone no TRE-DF durante toda a vigência do contrato, bem como fornecer 
suporte e meio para registro de reclamações sobre a execução do contrato, via telefone, fax e/ou correio eletrônico; 

9.5 - Indicar, formalmente, preposto com poderes para representar a empresa de acordo com o Art. 68 da Lei nº. 
8666/93, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir da assinatura do contrato, desde que antecedentes à data 
prevista para o início da execução contratual, fornecendo as formas de contato com esse preposto para os casos de 
comunicação imediata, inclusive apontando endereço de e-mail para contato formal e número de telefone celular; 

9.6 - O trabalho do preposto objetiva promover o contato com o representante do contratante durante a execução do 
contrato e solucionar as questões administrativas de responsabilidade da contratada; 

9.7 – O preposto não poderá acumular sua função com a de motorista ou carregador; 

9.8 – Não poderão ser preposto ou colaboradores para desenvolver atividades desta contratação os candidatos e 
seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive o cônjuge e os membros de part ido político 
que exerçam função executiva, nos termos do Art. 18 da Resolução n. 23.554/2017-TSE; 

9.9 – É vedado o transporte de pessoas estranhas aos trabalhos da Justiça Eleitoral ou alheia ao objeto desta 
contratação, durante a execução do serviço, nos veículos reservados à entrega e recolhimento dos bens/materiais 
da Contratante; 

9.10 – Executar os roteiros na ordem prevista, cumprindo rigorosamente as rotas e horários estabelecidos pela 
Contratada para início das atividades tanto de coleta e distribuição quanto de recolhimento e devolução dos 
bens/materiais; 

9.11 – Os veículos e colaboradores da Contratada, responsáveis pela coleta e devolução dos bens/materiais 
deverão estar devidamente identificados, conforme designação formal; 

9.12 – Os veículos alocados na execução dos serviços não poderão conter, sob hipótese alguma, qualquer 
identificação, propaganda eleitoral ou símbolo que remeta a partido ou coligação, quer em nível distrital ou federal; 

9.13 – Os veículos e o pessoal envolvidos na execução dos serviços não poderão circular ou realizar atividade com 
identificação ou indumentária “A Serviço da Justiça Eleitoral” fora dos horários e rotas de prestação do serviço; 

9.14 – Zelar para que seus colaboradores mantenham a urbanidade no tratamento com as pessoas/servidores e 
tenham o devido cuidado no manuseio do material; 

9.15 - Os colaboradores não poderão usar vestuário, sob hipótese alguma, que contenham propaganda eleitoral ou 
símbolo que remeta a partido ou coligação, quer em nível distrital ou federal; 

9.16 - Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para acompanhamento da execução do 
contrato, prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados e atender às reclamações formuladas. 

9.17 - Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativos à execução contratual, 
em, no máximo, um dia, contado a partir da comunicação do contratante; 

9.18 - Disponibilizar os veículos, em bom estado de conservação, pneus dentro do prazo de validade e com o TWI 
(tread wear indicator) acima do limite mínimo (pneus não carecas), devidamente abastecidos, limpos, interna e 
externamente, com a respectiva documentação de porte obrigatório e demais equipamentos exigidos pelo órgão de 
trânsito competente, com motoristas, carregadores e carrinhos (exceto para vans); 

9.19 - Responsabilizar-se por todas as despesas com multas de trânsito, taxas, impostos e outras que venham a ser 
determinadas pela legislação pertinente; 

9.20 - Apresentar os veículos e respectivos motoristas, carregadores e carrinhos nos locais e horários 
predeterminados pelo Contratante; 

9.21 - Permitir que o TRE/DF realize inspeção nos veículos colocados à sua disposição, com a finalidade de verificar 
as condições de conservação, manutenção, segurança, limpeza e outros itens julgados convenientes à perfeita 
execução contratual; 

9.22 - Prover toda a mão-de-obra necessária para garantir a execução dos serviços nos regimes contratados, 
responsabilizando-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 
na legislação específica vigente, não transferindo ao TRE/DF os seus pagamentos; 
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9.23 – Os motoristas e colaboradores deverão estar em bom estado de saúde e adequada higiene pessoal e de 
seus vestuários quando da execução dos serviços; 

9. 24 - Considerando a natureza do trabalho, a Contratada deverá selecionar seus colaboradores avaliando suas 
capacidades físicas e idades a fim de obter a perfeita execução dos serviços; 

9.25 - Levar imediatamente ao conhecimento do gestor do contrato qualquer fato extraordinário ou anormal que 
ocorra na execução do objeto contratado para adoção das medidas cabíveis; 

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

9.27 - Responsabilizar-se pelos danos ou prejuízos causados à contratante ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus 
prestadores de serviço, ficando obrigada a informar ao gestor do contrato em casos de furto, roubo ou dano a 
qualquer material, equipamento, documento ou processo sob sua responsabilidade, além de promover o devido 
ressarcimento ao contratante ou a quem de direito; 

9.28 - A despesa decorrente dos danos ou prejuízos referidos no item anterior deverá ser ressarcida pela contratada 
ou descontada da(s) fatura(s) subsequente(s) à data de ocorrência do dano, ou ajuizada, se for o caso, a dívida, 
sem prejuízo das demais sanções, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento do contratante; 

9.29 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, salvo mediante prévia e expressa 
autorização do contratante; 

9.30 - Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, bem como as 
condições de qualificação técnica e profissional; 

9.31 - Estar ciente de que a prestação dos serviços objeto desta contratação não caracteriza vínculo empregatício 
da contratante com os respectivos condutores, carregadores, preposto ou qualquer outro representante da 
contratada, responsabilizando-se esta por todos os ônus decorrentes da execução dos serviços objeto deste termo 
de referência, inclusive remuneração de pessoal, e todos os benefícios previstos nas leis trabalhistas, 
previdenciárias e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto desta contratação; 

9.32 - Manter contato com o TRE-DF sempre por escrito, por meio de mensagens eletrônicas ou por aplicativo de 
mensagens eletrônicas/instantâneas, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência dos 
serviços, que deverão, todavia, ser confirmados por escrito, em até 24 horas úteis; 

9.33 - Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, 
documentos e especificações técnicas dos materiais do TRE-DF, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, 
relacionados com a prestação dos serviços objeto do contrato; 

9.34 - Assegurar-se de que os motoristas disponibilizados ao TRE - DF estão com a Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) devidamente regularizada junto ao Departamento de Trânsito Competente e que os carregadores dispõem de 
todos os equipamentos de proteção e segurança necessários ao cumprimento da tarefa; 

9.35 - As CNH deverão ser compatíveis com a categoria dos veículos a serem disponibilizados ao contratante; 

9.36 - Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentadoras relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. 

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA TRE-DF: 

10.1 - Proporcionar as condições ao seu encargo para que a contratada possa cumprir as obrigações pactuadas; 

10.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada a respeito do 
objeto do contrato; 

10.3 - Comunicar à contratada qualquer irregularidade ou defeitos constatados na execução do objeto; 

10.4 - Realizar o(s) pagamento(s) decorrente(s) do objeto do contrato, nos termos estabelecidos na Cláusula DO 
PAGAMENTO, constante do contrato, em duas parcelas correspondentes a cada turno das eleições, se houver; 

10.5 - Designar servidores para acompanharem a execução do Contrato e a prestação dos serviços; 

10.6 - Notificar, por escrito, à Contratada, ocorrências de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, 
fixando prazo para sua correção; 
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10.7 - Proceder a vistoria nos veículos, vetando a utilização daqueles que estejam em desacordo com os padrões 
estipulados; 

10.8 - Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem executados; 

10.9 - Repassar todos os procedimentos administrativos a serem adotados pelas unidades do TRE/DF no que diz 
respeito à execução dos serviços pela Contratada. 

10.10 – Realizar o recebimento do objeto, pelo(s) servidor(es) gestor(es) do contrato, compreendendo duas etapas 
distintas: 

a) provisoriamente, pelo gestor do contrato,  no ato da comunicação, pela contratada, do término da prestação dos 
serviços, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços prestados com o disposto no Termo de 
Referência, Contrato e Ordem de Serviço; 

a1) o objeto entregue em desconformidade com o especificado neste Termo de Referência, na Ordem de Serviço 
e/ou na proposta comercial será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a Contratada a 
prestar novo serviço no prazo de até 60 (sessenta) minutos a partir da notificação pela Contratada, observando-se o 
que dispõe o Item 5.4, segundo o qual o material deve ser entregue impreterivelmente até às 18 horas dos dias 
05/10 e, se houver segundo turno, 26/10; 

a2) a notificação de que trata a alínea anterior, necessariamente escrita, suspende os prazos de recebimento 
definitivo e de pagamento, até que as irregularidades sejam integralmente sanadas. 

b) definitivamente no prazo de até cinco dias úteis do recebimento provisório, com o atesto na nota fiscal ou 
documento equivalente, após a verificação da conformidade dos serviços prestados e consequente aceitação. 

c) Observa-se que a Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou de materiais empregados. 

11 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

11.1 - O contrato terá vigência a partir da data da última assinatura no SEI até o dia 31 de dezembro de 2018. 

12 - GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

12.1 - A contratada deverá prestar garantia de 5% do valor total do contrato, em qualquer das modalidades 
autorizadas pelo art. 56, da Lei nº 8.666/93, e conforme regras definidas no instrumento contratual. 

13 - GESTÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

13.1 - O controle, a gestão e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da 
prestação dos serviços, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos pelos 
Gestores do Contrato especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993. 

13.2 - O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro por escrito das ocorrências verificadas, 
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos 
parágrafos 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993. 

13.3  - O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, 
observadas as regras estabelecidas neste Termo de Referência, no instrumento contratual ou em lei, poderá ensejar 
a aplicação de sanções administrativas, previstas no Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em 
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/1993. 

13.4 - As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto em normas internas do TRE-DF ou em outros 
normativos relativos à fiscalização dos contratos, aplicáveis a contratações públicas. 

13.5 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o artigo 70 da Lei 
nº 8.666/1993. 

14 - MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA 

14.1 - As comunicações realizadas entre CONTRATANTE e CONTRATADA deverão ser registradas por escrito 
prioritariamente através de Ofícios e E-mails e, em casos de urgência, poderão ser utilizados meios alternativos 
como aplicativos de conversação como o Whatsapp; 



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
TRE/DF: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, CEP: 70094-901. 
Comissão de Licitações: (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 
   24 

14.2 - As comunicações e acordos realizados pessoalmente em reuniões ou por meio de ligações telefônicas 
deverão ser formalizados, em até 24 horas, por escrito nos mesmos meios supracitados; 

14.3 - A assinatura de documentos do Processo Administrativo da Contratação (assinatura de contrato, aditivos, etc.) 
e petições deve ser realizada por meio do SEI – Sistema Eletrônico de Informações, mediante notificação da 
contratada por e-mail, nos termos estabelecidos no Edital e no normativo específico do TRE-DF, salvo em caso de 
inviabilidade do sistema. 

14.4 - As comunicações deverão ser dirigidas à(s) pessoa(s) indicada(s) pela empresa contratada no início da 
execução contratual, devendo fornecer todos os dados necessários à regular comunicação (tais como nome, cargo, 
poderes, telefone, e-mail, endereço). A(s) pessoa(s) indicada(s) deverá (ao) ser a responsável (eis) pelo 
atendimento das demandas e resolução de todos os questionamentos e pendências. 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 
- LOCAIS COM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS - 

 
PROCESSO SEI Nº: 0001186-77.2018.6.07.8100. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCAIS COM DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL 
(Disponibilizados em arquivo xls – Evento SEI nº 0431586) 
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ANEXO II AO TERMO DE REFERÊNCIA 
- JUNTAS APURADORAS - 

 
PROCESSO SEI Nº: 0001186-77.2018.6.07.8100. 
 

Cartório  Local da Junta Apuradora Endereço 
01ª ZE/DF Cartório da 1ª ZE CRS 512, Bloco B, Lojas 70/71 

02ª ZE/DF Fórum do Paranoá - Mauro Renan 
Bittencourt Quadra 03, Área Especial, Lote 02 - Paranoá 

03ª ZE/DF Cartório da 3ª ZE Setor QNJ, AE 16, Taguatinga Norte 

04ª ZE/DF 
Forum Desembargador José Dilermando 

Meireles 
Avenida Alagados, quadra 211, lote 1, conjunto 1 - Santa 

Maria 
05ª ZE/DF Instituto São José Quadra 04, Área Especial Lote 01 - Sobradinho 

06ª ZE/DF Fórum de Planaltina - Auditório do 
Tribunal do Júri Avenida W/L2 – Setor Administrativo – Lote 420 – Bloco B. 

08ª ZE/DF Cartório da 8ª ZE QNM 12, Via NM 12A,Lotes 02/04- Ceilândia Centro 

09ª ZE/DF Ginásio do Colégio Maxwell QE 11, Área Especial B, Guará I 

10ª ZE/DF  Colégio La Salle 2ª Avenida, AE 11 - Núcleo Bandeirante 

11ª ZE/DF Escola Canadense de Brasília SIG Quadra 08, Lote 2225, Parte F 

13ª ZE/DF  Fórum de Samambaia QR 302, Conjunto 01 - Centro Urbano, Edifício Fórum, 
Samambaia Sul 

14ª ZE/DF  Cartório da 14ª ZE SEPN 510, Lote 07, Avenida W3 Norte 

15ª ZE/DF  Cartório da 15ª ZE Qd. 207 lote 02 - Praça Uirapuru - Águas Claras 

16ª ZE/DF Colégio Athos (Brazlândia) Q2, PIQ 2, lote 01, Setor Veredas 

Cartório da 16ª Zona Eleitoral EQNO 12/14 - LOTE "C" - Setor O- Ceilândia Norte 

17ª ZE/DF  Cartório da 17ª ZE Área Especial 11 - Setor Central (Lado Leste) - Gama 

18ª ZE/DF  Cartório da 18ª ZE QI 13 Lago Sul 

19ª ZE/DF Cartório da 19ª ZE Área Especial 07, Setor G Norte - Taguatinga Norte 

20ª ZE/DF  Cartório da 20ª ZE QNN 30 Área Especial J - Ceilândia Sul 

21ª ZE/DF  Colégio Reação Quadra 206, Lote 04, Av. Recanto das Emas  
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ANEXO III AO TERMO DE REFERÊNCIA 
- ESTIMATIVA DE MATERIAIS POR ROTAS E VEÍCULOS - 

 
PROCESSO SEI Nº: 0001186-77.2018.6.07.8100. 

ZONA 

ROTA 01 ROTA 02 ROTA 03 ROTA 04 ROTA 05 ROTA 06 

TOTAL 
URNAS 

TOTAL 
KITS 

URNAS KITS TIPO 
VEÍCULO URNAS KITS TIPO 

VEÍCULO URNAS KITS TIPO 
VEÍCULO URNAS KITS TIPO 

VEÍCULO URNAS KITS TIPO 
VEÍCULO URNAS KITS TIPO 

VEÍCULO 

1ª 143 47 

TIPO 1 
ATÉ 171 
URNAS E 

CABINAS e 
57 KITS 

151 50 

TIPO 1 
ATÉ 171 

URNAS E 
CABINAS 
e 57 KITS 

0 0   0 0   0     0 0   294 97 

2ª 106 35 

TIPO 2 
ATÉ 128 
URNAS E 

CABINAS e 
54 KITS 

103 35 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS 
e 54 KITS 

95 31 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS e 

54 KITS 

0 0   0     0 0   304 101 

3ª 117 40 

TIPO 2 
ATÉ 128 
URNAS E 

CABINAS e 
54 KITS 

128 43 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS 
e 54 KITS 

0 0   0 0   0     0 0   245 83 

4ª 145 48 

TIPO 1 
ATÉ 171 
URNAS E 

CABINAS e 
57 KITS 

134 46 T 0 0   0 0   0     0 0   279 94 
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5ª 79 26 

TIPO 2 
ATÉ 128 
URNAS E 

CABINAS e 
54 KITS 

139 46 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS 
e 54 KITS 

66 21 

TIPO 3 
ATÉ 72 

URNAS E 
CABINAS e 

24 KITS 

78 26 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS 
e 54 KITS 

34 12 

TIPO 4 
ATÉ 22 

URNAS E 
CABINAS 
e 08 KITS 

33 12 

TIPO 4 
ATÉ 22 

URNAS E 
CABINAS 
e 08 KITS 

429 143 

6ª 70 25 

TIPO 3 
ATÉ 72 

URNAS E 
CABINAS e 

24 KITS 

83 28 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS 
e 54 KITS 

44 16 

TIPO 3 
ATÉ 72 

URNAS E 
CABINAS e 

24 KITS 

127 42 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS 
e 54 KITS 

122 42 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS 
e 54 KITS 

0 0   446 153 

8ª 133 43 

TIPO 2 
ATÉ 128 
URNAS E 

CABINAS e 
54 KITS 

102 35 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS 
e 54 KITS 

99 32 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS e 

54 KITS 

148 49 

TIPO 1 
ATÉ 171 

URNAS E 
CABINAS 
e 57 KITS 

0     0 0   482 159 

9ª 142 47 

TIPO 1 
ATÉ 171 
URNAS E 

CABINAS e 
57 KITS 

152 52 

TIPO 1 
ATÉ 171 

URNAS E 
CABINAS 
e 57 KITS 

134 45 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS e 

54 KITS 

0 0   0     0 0   428 144 

10ª 112 36 

TIPO 2 
ATÉ 128 
URNAS E 

CABINAS e 
54 KITS 

137 47 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS 
e 54 KITS 

78 27 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS e 

54 KITS 

0 0   0     0 0   327 110 

11ª 110 37 

TIPO 2 
ATÉ 128 
URNAS E 

CABINAS e 
54 KITS 

133 44 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS 
e 54 KITS 

0 0   0 0   0     0 0   243 81 

13ª 141 46 

TIPO 1 
ATÉ 171 
URNAS E 

CABINAS e 
57 KITS 

160 54 

TIPO 1 
ATÉ 171 

URNAS E 
CABINAS 
e 57 KITS 

130 44 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS e 

54 KITS 

0 0   0     0 0   431 144 
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14ª 127 42 

TIPO 2 
ATÉ 128 
URNAS E 

CABINAS e 
54 KITS 

151 50 

TIPO 1 
ATÉ 171 

URNAS E 
CABINAS 
e 57 KITS 

104 35 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS e 

54 KITS 

      0     0 0   382 127 

15ª 165 55 

TIPO 1 
ATÉ 171 
URNAS E 

CABINAS e 
57 KITS 

177 59 

TIPO 1 
ATÉ 171 

URNAS E 
CABINAS 
e 57 KITS 

177 59 

TIPO 1 
ATÉ 171 

URNAS E 
CABINAS e 

57 KITS 

0 0   0     0 0   519 173 

16ª 69 24 

TIPO 3 
ATÉ 72 

URNAS E 
CABINAS e 

24 KITS 

46 17 

TIPO 3 
ATÉ 72 

URNAS E 
CABINAS 
e 24 KITS 

58 21 

TIPO 3 
ATÉ 72 

URNAS E 
CABINAS e 

24 KITS 

150 51 

TIPO 1 
ATÉ 171 

URNAS E 
CABINAS 
e 57 KITS 

142 48 

TIPO 1 
ATÉ 171 

URNAS E 
CABINAS 
e 57 KITS 

0 0   465 161 

17ª 132 45 

TIPO 2 
ATÉ 128 
URNAS E 

CABINAS e 
54 KITS 

122 41 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS 
e 54 KITS 

159 51 

TIPO 1 
ATÉ 171 

URNAS E 
CABINAS e 

57 KITS 

0 0   0 0   0 0   413 137 

18ª 143 49 

TIPO 1 
ATÉ 171 
URNAS E 

CABINAS e 
57 KITS 

39 13 

TIPO 3 
ATÉ 72 

URNAS E 
CABINAS 
e 24 KITS 

97 33 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS e 

54 KITS 

168 55 

TIPO 1 
ATÉ 171 

URNAS E 
CABINAS 
e 57 KITS 

0 0   0 0   447 150 

19ª 115 38 

TIPO 2 
ATÉ 128 
URNAS E 

CABINAS e 
54 KITS 

130 42 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS 
e 54 KITS 

108 37 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS e 

54 KITS 

0 0   0 0   0 0   353 117 

20ª 144 49 

TIPO 1 
ATÉ 171 
URNAS E 

CABINAS e 
57 KITS 

107 36 

TIPO 2 
ATÉ 128 

URNAS E 
CABINAS 
e 54 KITS 

0 0   0 0   0 0   0 0   251 85 
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21ª 183 63 

TIPO 1 
ATÉ 171 
URNAS E 

CABINAS e 
57 KITS 

170 57 

TIPO 1 
ATÉ 171 

URNAS E 
CABINAS 
e 57 KITS 

0 0   0 0   0 0   0 0   353 120 

TOTAIS 2376 795 - 2364 795 - 1349 452 - 671 223 - 298 102 - 33 12 - 7091 2379 

 
 

Caminhão baú 
c/capacidade 38 

m³ (Ref. 
Caminhão VW 

TRE). 

TIPO 1 
ATÉ 171 URNAS E 
CABINAS e 57 KITS 

20 

Caminhão baú 
c/capacidade 22 

m³ (Ref. 
Caminhão kIA 

TRE). 

TIPO 2 
ATÉ 128 URNAS E 
CABINAS e 54 KITS 

32 

Caminhão baú 
c/capacidade 13 

m³ (Ref. 
Caminhão HR 

MPDFT). 

TIPO 3 
ATÉ 72 URNAS E 

CABINAS e 24 KITS 
7 

Caminhão baú 
c/capacidade 13 

m³ (Ref. 
Caminhão HR 

MPDFT). 

TIPO 4 
ATÉ 72 URNAS E 

CABINAS e 24 KITS 
2 
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ANEXO IV AO TERMO DE REFERÊNCIA 
- MODELO DE PROPOSTA - 

Os licitantes deverão preencher apenas os campos "Valor Unitário". 

A planilha está protegida. A navegação deve ser feita utilizando-se a tecla "Tab". 

1º TURNO 
ITEM A - Dia 04 - profissionais 

Descrição  Valor Unitário  Quantidade profissionais 
qtd de 
diárias Total item A 

Diária do motorista  R$                -   61 1  R$                             -   

Diária do carregador  R$                -   30 1  R$                             -   

Total por item Motoristas = Valor unitário x 61 x 1 

Total por item Carregador = Valor unitário x 30 x 1 

ITEM B - Dia 05 - profissionais 

Descrição  Valor Unitário  Quantidade profissionais 
qtd de 
diárias Total item B 

Diária do motorista  R$                -   61 1  R$                             -   

Diária do carregador  R$                -   140 1  R$                             -   

Total por item Motoristas = Valor unitário x 61 x 1 

Total por item Carregador = Valor unitário x 140 x 1 
ITEM C - Dia 08 - profissionais 

Descrição  Valor Unitário  Quantidade profissionais 
qtd de 
diárias Total item C 

Diária do motorista  R$                -   20 1  R$                             -   

Diária do carregador  R$                -   60 1  R$                             -   

Total por item Motoristas = Valor unitário x 20 x 1 

Total por item Carregador = Valor unitário x 60 x 1 

ITEM D - veículos - dias 04 e 05 

Descrição  Valor Unitário  Quantidade profissionais 
qtd de 
diárias Total item D 

Caminhão baú - mínino 38 m3  R$                -   20 1  R$                             -   

Caminhão baú - mínino 22 m3  R$                -   32 1  R$                             -   

Caminhão baú - mínino 13 m3  R$                -   7 1  R$                             -   

 Furgão/Similar- mínino 9,5m³   R$                -   2 1  R$                             -   

Total caminhão baú - mínino 38 m³ = Valor unitário x 20 x 1 

Total caminhão baú - mínino 22 m³ = Valor unitário x 32 x 1 

Total caminhão baú - mínino 13 m³ = Valor unitário x 7 x 1 

Total Furgão/similar - mínino 9,5 m³ = Valor unitário x 2 x 1 

ITEM E - veículos - dia 08 

Descrição  Valor Unitário  Quantidade profissionais 
qtd de 
diárias Total item E 

Caminhão baú - mínino 38 m3  R$                -   20 1  R$                             -   

Total caminhão baú - mínino 38 m³ = Valor unitário x 20 x 1 
TOTAL 1º TURNO  R$                             -   

TOTAL DO 1º TURNO = TOTAL ITEM A + TOTAL ITEM B + TOTAL ITEM C + TOTAL ITEM D + TOTAL ITEM E 
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2º TURNO 
 ITEM A - Dia 25 -  profissionais 

Descrição  Valor Unitário  Quantidade profissionais 
qtd de 
diárias Total item A 

Diária do motorista  R$                -   61 1  R$                             -   

Diária do carregador  R$                -   30 1  R$                             -   

Total por item Motoristas = Valor unitário x 61 x 1 

Total por item Carregador = Valor unitário x 30 x 1 

ITEM B - Dia 26 - profissionais 

Descrição  Valor Unitário  Quantidade profissionais 
qtd de 
diárias Total item B 

Diária do motorista  R$                -   61 1  R$                             -   

Diária do carregador  R$                -   140 1  R$                             -   

Total por item Motoristas = Valor unitário x 61 x 1 

Total por item Carregador = Valor unitário x 140 x 1 

ITEM C - Dia 29 - profissionais 

Descrição  Valor Unitário  Quantidade profissionais 
qtd de 
diárias Total item C 

Diária do motorista  R$                -   20 1  R$                             -   

Diária do carregador  R$                -   60 1  R$                             -   

Total por item Motoristas = Valor unitário x 20 x 1 

Total por item Carregador = Valor unitário x 60 x 1 
ITEM D - veículos - dias 25 e 26 

Descrição  Valor Unitário  Quantidade profissionais 
qtd de 
diárias Total item D 

Caminhão baú - mínino 38 m3  R$                -   20 1  R$                             -   

Caminhão baú - mínino 22 m3  R$                -   32 1  R$                             -   

Caminhão baú - mínino 13 m3  R$                -   7 1  R$                             -   

 Furgão/Similar - mínino 9,5m³   R$                -   2 1  R$                             -   

Total caminhão baú - mínino 38 m³ = Valor unitário x 20 x 1 

Total caminhão baú - mínino 22 m³ = Valor unitário x 32 x 1 

Total caminhão baú - mínino 13 m³ = Valor unitário x 7 x 1 

Total Furgão/similar - mínino 9,5 m³ = Valor unitário x 2 x 1 

ITEM E - veículos - dia 29 

Descrição  Valor Unitário  Quantidade profissionais 
qtd de 
diárias Total item E 

Caminhão baú - mínino 38 m3  R$                -   20 1  R$                             -   

Total caminhão baú - mínino 38 m³ = Valor unitário x 20 x 1 

TOTAL 2º TURNO  R$                             -   
TOTAL DO 2º TURNO =TOTAL ITEM A + TOTAL ITEM B + TOTAL ITEM C + TOTAL ITEM D + TOTAL ITEM E 

TOTAL 1º E 2º TURNO (soma dos dois turnos) - valor a ser cotado no COMPRASNET  R$                             -   
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ANEXO II AO EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO n.º 22/2018 
— MINUTA DO CONTRATO — 

Contrato n.º      /18 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE MATERIAIS POR MEIO DE 
VEÍCULOS DE CARGA, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, E A 
EMPRESA...  

 A UNIÃO, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, inscrito no CNPJ sob o nº 
04.099.695/0001-61, situado na Praça Municipal de Brasília, Quadra 2, Lote 6, 2º Andar, Brasília – DF (CEP: 70.094-
901), doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por sua Presidente, Exmª. Senhora 
Desembargadora CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS, no uso de suas atribuições, e, de outro 
lado, a empresa      , inscrita no CNPJ sob o nº      , localizada no   , doravante denominada CONTRATADA, 
representada por   , portador do RG    e CPF nº   , resolvem celebrar este contrato para prestação de serviços 
(Processo Administrativo SEI nº 0001186-77.2018.6.07.8100; Pregão Eletrônico nº 22/2018), em conformidade com 
as seguintes cláusulas e condições: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de transporte de materiais por meio de veículos de 
carga, com disponibilização de motoristas, carrinhos para carregamento e carregadores, com a finalidade de 
distribuição dos materiais referentes às Eleições Gerais de 2018, conforme regras estabelecidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 22/2018 e nas especificações constantes de seu Anexo I (Termo de Referência) e na proposta da 
CONTRATADA, na parte que não contrariar os documentos anteriormente citados, que integram este instrumento, 
independentemente de transcrição. 

2.        CLÁUSULA SEGUNDA – EXECUÇÃO CONTRATUAL 

2.1. A execução deste contrato dar-se-á em completa obediência às disposições nele contidas e às 
estabelecidas no edital da respectiva licitação e anexos, e será fiscalizada e acompanhada por servidor(es) da 
CONTRATANTE designado(s) especialmente para esse fim, denominado(s) gestor(es) do contrato, a quem cabe 
também o recebimento do objeto contratado. 

2.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, 
observadas as regras estabelecidas no Termo de Referência, no instrumento contratual ou em lei, poderá ensejar a 
aplicação de sanções administrativas, previstas no Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/1993. 

2.3. A CONTRATADA está expressamente proibida de veicular qualquer publicidade ou qualquer outra 
informação acerca da execução dos serviços contratados sem a prévia autorização da CONTRATANTE. 

2.4. As obrigações do contrato deverão ser cumpridas em estrita observância às normas legais e técnicas 
vigentes e pertinentes ao objeto contratual, bem como aos bons padrões de qualidade. 

2.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o artigo 70 da Lei 
nº 8.666/1993. 
2.6. O regime de execução do objeto será empreitada por preço unitário e somente serão adquiridos e pagos os 
serviços efetivamente solicitados, prestados e recebidos pelo TRE-DF. 

3.   CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA E DO RECOLHIMENTO DOS MATERIAIS E DO LOCAL DA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Para o primeiro turno, os veículos locados deverão se apresentar no dia 04 de outubro de 2018, quinta-
feira, às 16h, nos locais previstos no item 4 do Termo de Referência ou em outro local conforme constar da ordem 
de serviço a ser emitida pela CONTRATANTE com antecedência mínima de dois dias úteis para carregamento do 
material. 
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3.2. O carregamento dos materiais e mobiliários, que será realizados no dia 04/10 (1º turno) e 25/10 (2º turno), 
se houver, far-se-á com a mão de obra da CONTRATADA e sob a supervisão da CONTRATANTE nos locais 
indicados neste termo de referência; 

3.3. Após o carregamento, os veículos pernoitarão em um dos galpões do TRE/DF ou em batalhões da Polícia 
Militar, onde ficarão sob a guarda desta. 

3.4. A entrega do material terá início às 7h do dia 05 de Outubro de 2018 e deverá finalizar, impreterivelmente, 
até às 18h do mesmo dia. A CONTRATADA é responsável pelo descarregamento do material em cada local de 
entrega, com carregadores próprios, conforme descrito no item 1.2 do Termo de Referência, dispondo de 
equipamentos como carrinho de duas rodas tipo plataforma, luvas, outros EPI’s obrigatórios e demais equipamentos 
necessários. 

3.5. A falta de carregadores ou equipamentos nos dias da entrega e/ou de recolhimento ensejará a aplicação da 
penalidade correspondente a título de inexecução parcial do contrato. 

3.6.  As rotas com a logística elaborada pela CONTRATANTE será repassada à CONTRATADA em reunião 
específica para este fim. 

3.7. O recolhimento do material do primeiro turno ocorrerá no dia 08/10, segunda-feira, e terá início às 9h da 
manhã, devendo a CONTRATADA realizar o recolhimento em todos os 20 (vinte) locais de apuração constantes do 
Anexo II do Termo de Referência. Todas as urnas e cabines deverão ser entregues no Galpão de Operações 
Especiais até às 18h. 

3.8. Não haverá recolhimento dos kits eleitorais. 

3.9. Caso haja segundo turno, a sistemática acima deverá repetir-se nos dias 25/10 para carregamento, no dia 
26/10 para entrega (distribuição) e no dia 29/10 para recolhimento. 

3.10. A critério da CONTRATANTE, a entrega de materiais constantes do Item 3 do Termo de Referência poderá, 
excepcionalmente, ocorrer em quaisquer outros dias da semana que antecede ao primeiro e segundo turnos 
eleitorais. O prazo de dois dias úteis a que se refere o Item 3.1 será observado para comunicação em qualquer 
ocasião. 

3.11. As rotas de entrega no segundo turno poderão sofrer alterações, a critério do TRE-DF, a fim de melhorar a 
logística de distribuição. 

3.12. A prestação dos serviços ocorrerá apenas no Distrito Federal, compreendendo as unidades do Tribunal, 
cartórios e postos eleitorais, locais de votação, justificativa e juntas apuradoras (Anexos I e II do Termo de 
Referência). 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL  

4.1.   À CONTRATADA será obrigatória a apresentação de garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do 
valor total do contrato, nos termos do artigo 56 da Lei nº 8.666/93, com validade durante a vigência do contrato, 
observados, ainda, os seguintes requisitos: 

4.1.1 A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da 
assinatura deste instrumento, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE, comprovante de 
prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança. 

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

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato, bem como do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à CONTRATANTE durante a execução do contrato, os quais sejam 
decorrentes de culpa ou dolo;  

c)     multas moratórias e punitivas aplicadas à CONTRATADA; 

d)   obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relacionadas com o objeto deste instrumento 
contratual, desde que não sejam regularmente adimplidas pela CONTRATADA.   

4.2 A modalidade seguro garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem 
4.1.2.  

4.3.  A garantia em dinheiro deverá ser depositada na Caixa Econômica Federal, em conta específica e com 
correção monetária, em favor da CONTRATANTE. 
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4.4.    A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% 
(sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento). 

4.5.     O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato 
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do artigo 78 da 
Lei nº 8.666/93. 

4.6.   O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado com o objetivo de 
apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

4.7.    A garantia será considerada extinta: 

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante 
termo circunstanciado consignando que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas deste instrumento; 

b) após a expiração do prazo inserto no item 4.1, desde que a CONTRATADA não tenha dado azo à 
sua extensão, em face de descumprimento contratual.  

4.8. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

5.     CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Zelar pela perfeita execução contratual, nos termos da legislação vigente. 

5.2. Zelar pela integridade física dos materiais e das urnas eletrônicas durante os procedimentos de coleta, 
transporte, distribuição, recolhimento e devolução, atentando especialmente para o manuseio, de forma a garantir a 
incolumidade dos referidos bens; 

5.3. Obedecer estritamente às recomendações do fabricante das urnas eletrônicas, no que se refere ao 
empilhamento máximo recomendado, conforme orientação a ser fornecida pelo TRE/DF, observando a fragilidade de 
tais equipamentos, bem como a necessidade de protegê-las de quaisquer substâncias líquidas e chuvas; 

5.4. Manter atualizados endereço e telefone no TRE-DF durante toda a vigência do contrato, bem como fornecer 
suporte e meio para registro de reclamações sobre a execução do contrato, via telefone, fax e/ou correio eletrônico; 

5.5. Indicar, formalmente, preposto com poderes para representar a empresa de acordo com o Art. 68 da Lei nº. 
8666/93, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a partir da assinatura do contrato, desde que antecedentes à data 
prevista para o início da execução contratual, fornecendo as formas de contato com esse preposto para os casos de 
comunicação imediata, inclusive apontando endereço de e-mail para contato formal e número de telefone celular; 

5.6. O trabalho do preposto objetiva promover o contato com o representante da CONTRATANTE durante a 
execução do contrato e solucionar as questões administrativas de responsabilidade da CONTRATADA; 

5.7. O preposto não poderá acumular sua função com a de motorista ou carregador; 

5.8. Não poderão ser preposto ou colaboradores para desenvolver atividades desta contratação os candidatos e 
seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, inclusive o cônjuge e os membros de part ido político 
que exerçam função executiva, nos termos do Art. 18 da Resolução n. 23.554/2017-TSE; 

5.9. É vedado o transporte de pessoas estranhas aos trabalhos da Justiça Eleitoral ou alheia ao objeto desta 
contratação, durante a execução do serviço, nos veículos reservados à entrega e recolhimento dos bens/materiais 
da CONTRATANTE; 

5.10. Executar os roteiros na ordem prevista, cumprindo rigorosamente as rotas e horários estabelecidos pela 
CONTRATADA para início das atividades tanto de coleta e distribuição quanto de recolhimento e devolução dos 
bens/materiais; 

5.11. Os veículos e colaboradores da CONTRATADA, responsáveis pela coleta e devolução dos bens/materiais 
deverão estar devidamente identificados, conforme designação formal; 

5.12. Os veículos alocados na execução dos serviços não poderão conter, sob hipótese alguma, qualquer 
identificação, propaganda eleitoral ou símbolo que remeta a partido ou coligação, quer em nível distrital ou federal; 

5.13. Os veículos e o pessoal envolvidos na execução dos serviços não poderão circular ou realizar atividade 
com identificação ou indumentária “A Serviço da Justiça Eleitoral” fora dos horários e rotas de prestação do serviço; 

5.14. Zelar para que seus colaboradores mantenham a urbanidade no tratamento com as pessoas/servidores e 
tenham o devido cuidado no manuseio do material; 
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5.15. Os colaboradores não poderão usar vestuário, sob hipótese alguma, que contenham propaganda eleitoral 
ou símbolo que remeta a partido ou coligação, quer em nível distrital ou federal; 

5.16. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE para acompanhamento da 
execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados e atender às reclamações 
formuladas. 

5.17. Prestar todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativos à execução 
contratual, em, no máximo, um dia, contado a partir da comunicação da CONTRATANTE; 

5.18. Disponibilizar os veículos, em bom estado de conservação, pneus dentro do prazo de validade e com o TWI 
(Tread Wear Indicator) acima do limite mínimo (pneus não carecas), devidamente abastecidos, limpos, interna e 
externamente, com a respectiva documentação de porte obrigatório e demais equipamentos exigidos pelo órgão de 
trânsito competente, com motoristas, carregadores e carrinhos (exceto para vans); 

5.19. Responsabilizar-se por todas as despesas com multas de trânsito, taxas, impostos e outras que venham a 
ser determinadas pela legislação pertinente; 

5.20. Apresentar os veículos e respectivos motoristas, carregadores e carrinhos nos locais e horários 
predeterminados pela CONTRATANTE; 

5.21. Permitir que o TRE/DF realize inspeção nos veículos colocados à sua disposição, com a finalidade de 
verificar as condições de conservação, manutenção, segurança, limpeza e outros itens julgados convenientes à 
perfeita execução contratual; 

5.22. Prover toda a mão-de-obra necessária para garantir a execução dos serviços nos regimes contratados, 
responsabilizando-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas 
na legislação específica vigente, não transferindo ao TRE/DF os seus pagamentos; 

5.23. Os motoristas e colaboradores deverão estar em bom estado de saúde e adequada higiene pessoal e de 
seus vestuários quando da execução dos serviços; 

5.24. Considerando a natureza do trabalho, a CONTRATADA deverá selecionar seus colaboradores avaliando 
suas capacidades físicas e idades a fim de obter a perfeita execução dos serviços; 

5.25. Levar imediatamente ao conhecimento do gestor do contrato qualquer fato extraordinário ou anormal que 
ocorra na execução do objeto contratado para adoção das medidas cabíveis; 

5.26. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham a ser vítimas os seus empregados quando em 
serviço por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e pelas demais exigências legais para 
o exercício das atividades; 

5.27. Responsabilizar-se pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo 
de seus prestadores de serviço, ficando obrigada a informar ao gestor do contrato em casos de furto, roubo ou dano 
a qualquer material, equipamento, documento ou processo sob sua responsabilidade, além de promover o devido 
ressarcimento à CONTRATANTE ou a quem de direito; 

5.28. A despesa decorrente dos danos ou prejuízos referidos no item anterior deverá ser ressarcida pela 
CONTRATADA ou descontada da(s) fatura(s) subsequente(s) à data de ocorrência do dano, ou ajuizada, se for o 
caso, a dívida, sem prejuízo das demais sanções, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento da CONTRATANTE; 

5.29. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, salvo mediante prévia e 
expressa autorização da CONTRATANTE; 

5.30. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação, bem como 
as condições de qualificação técnica e profissional; 

5.31. Estar ciente de que a prestação dos serviços objeto desta contratação não caracteriza vínculo empregatício 
da CONTRATANTE com os respectivos condutores, carregadores, preposto ou qualquer outro representante da 
CONTRATADA, responsabilizando-se esta por todos os ônus decorrentes da execução dos serviços objeto deste 
termo de referência, inclusive remuneração de pessoal, e todos os benefícios previstos nas leis trabalhistas, 
previdenciárias e demais exigências legais para o exercício da atividade objeto desta contratação; 

5.32. Manter contato com o TRE-DF sempre por escrito, por meio de mensagens eletrônicas ou por aplicativo de 
mensagens eletrônicas/instantâneas, ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência dos 
serviços, que deverão, todavia, ser confirmados por escrito, em até 24 horas úteis; 



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
TRE/DF: Praça Municipal de Brasília, SIG, Quadra 02, Lote 06, CEP: 70094-901. 
Comissão de Licitações: (61) 3048-4067, 3048-4232 e 3048-4024. 
   37 

5.33. Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, 
documentos e especificações técnicas dos materiais do TRE-DF, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, 
relacionados com a prestação dos serviços objeto do contrato; 

5.34. Assegurar-se de que os motoristas disponibilizados ao TRE-DF estão com a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) devidamente regularizada junto ao Departamento de Trânsito Competente e que os carregadores 
dispõem de todos os equipamentos de proteção e segurança necessários ao cumprimento da tarefa; 

5.35. As CNH deverão ser compatíveis com a categoria dos veículos a serem disponibilizados à 
CONTRATANTE; 

5.36. Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentadoras relativas à Segurança e Medicina do Trabalho. 

6.                CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Proporcionar as condições ao seu encargo para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações 
pactuadas. 

6.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA a respeito 
do objeto do contrato. 

6.3. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade ou defeitos constatados na execução do objeto. 

6.4. Realizar o(s) pagamento(s) decorrente(s) do objeto do contrato, nos termos estabelecidos na Cláusula DO 
PAGAMENTO, constante do contrato, em duas parcelas correspondentes a cada turno das eleições, se houver. 

6.5. Designar servidores para acompanharem a execução do Contrato e a prestação dos serviços. 

6.6. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, ocorrências de eventuais imperfeições no curso de execução dos 
serviços, fixando prazo para sua correção. 

6.7. Proceder à vistoria nos veículos, vetando a utilização daqueles que estejam em desacordo com os padrões 
estipulados; 

6.8. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem executados. 

6.9. Repassar todos os procedimentos administrativos a serem adotados pelas unidades do TRE/DF no que diz 
respeito à execução dos serviços pela CONTRATADA. 

6.10. Realizar o recebimento do objeto, pelo(s) servidor(es) gestor(es) do contrato, compreendendo duas etapas 
distintas: 

a) provisoriamente, pelo gestor do contrato,  no ato da comunicação, pela CONTRATADA, do término da 
prestação dos serviços, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços prestados com o 
disposto no Termo de Referência, Contrato e Ordem de Serviço. 

a1) o objeto entregue em desconformidade com o especificado no Termo de Referência, na Ordem de 
Serviço e/ou na proposta comercial será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se 
a CONTRATADA a prestar novo serviço no prazo de até 60 (sessenta) minutos a partir da notificação 
pela CONTRATADA, observando-se o que dispõe o Item 5.4 do Termo de Referência, segundo o qual 
o material deve ser entregue impreterivelmente até às 18 horas dos dias 05/10 e, se houver segundo 
turno, 26/10. 

a2) a notificação de que trata a alínea anterior, necessariamente escrita, suspende os prazos de 
recebimento definitivo e de pagamento, até que as irregularidades sejam integralmente sanadas. 

b) definitivamente no prazo de até cinco dias úteis do recebimento provisório, com o atesto na nota fiscal ou 
documento equivalente, após a verificação da conformidade dos serviços prestados e consequente 
aceitação. 

c) Observa-se que a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

7.       CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento a cargo da CONTRATANTE, mediante depósito bancário em conta da CONTRATADA, será 
efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, contados da(s) entrega(s) da(s) nota(s) fiscal(is) ou do(s) documento(s) 
hábil(s) equivalente(s), que deverá conter a indicação do banco, da agência bancária e do número da conta 
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corrente, sem erro ou rasura, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas na 
legislação em vigor, tais como COFINS, ISS e PIS/PASEP. 

 7.1.1. Caso haja segundo turno, o pagamento ocorrerá em duas parcelas correspondentes a cada turno 
das eleições. 

7.2. No caso de atraso ou inexecução parcial do contrato, a CONTRATANTE disporá de até 40 (quarenta) dias 
para a realização do pagamento, contados a partir do recebimento da nota fiscal, ou do documento hábil 
equivalente, que somente poderá ser recebida(o) após o recebimento definitivo do objeto contratado. 

7.2.1. A retenção de tributos não será efetuada, caso a CONTRATADA apresente junto com a nota 
fiscal, ou o documento hábil equivalente, a comprovação de que a mesma é optante do Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples 
Nacional. 

7.3. Para efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, ou o 
documento hábil equivalente, os seguintes documentos:  

a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional, abrangendo as contribuições sociais prevista nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do 
artigo 11 da Lei nº 8.212/1991 - mediante a apresentação de certidão negativa de débitos relativos 
aos tributos federais e à dívida ativa da União; 

c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

7.4. Erro/rasura na nota fiscal, ou no documento hábil equivalente, constituem fatos impeditivos do pagamento 
correspondente, não implicando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

7.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetivar o pagamento se a execução do objeto do certame 
não se coadunar com as condições estipuladas neste instrumento. 

7.6. Caso o pagamento ocorra fora do prazo estabelecido, sem que a CONTRATADA contribua para isso, o 
Tribunal pagará o valor devido com atualização financeira, de acordo com a variação do IGP-DI da Fundação 
Getúlio Vargas, proporcionalmente aos dias de atraso. 

7.7. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos da Cláusula Onze – PENALIDADES, deste instrumento. 

8.        CLÁUSULA OITAVA – VALOR E DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

8.1. Pelo objeto contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total estimado de R$ 
_______________________, em 02 (duas) parcelas de R$ () _________________, sendo uma para cada turno 
eleitoral, correspondente aos serviços prestados, conforme preços unitários constantes da proposta da 
CONTRATADA. 

8.2. Toda e qualquer alteração contratual deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com 
amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.  

8.3. Caso seja de interesse da CONTRATANTE, o objeto deste contrato poderá ser aumentado ou diminuído 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial, facultada a supressão além do limite estabelecido 
mediante acordo entre as partes, conforme o disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93, ficando a 
CONTRATADA obrigada a aceitar o acréscimo ou a diminuição nas mesmas condições licitadas, inclusive quanto 
ao preço. 

9.        CLÁUSULA NONA - VIGÊNCIA 

9.1.  A presente contratação terá vigência a contar da última assinatura eletrônica no SEI (Sistema Eletrônico de 
Informações) até 31 de dezembro de 2018. 

9.2.       É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa 
que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramente, de membros ou 
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juízes vinculados ao TRE-DF (Art. 3º, da Resolução nº 7/2015 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 
9/2005). 

10.        CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTE 

10.1. Não se aplica.  

11. CLÁUSULA ONZE – PENALIDADES 

11.1.  Pelo atraso injustificado na execução do objeto do contrato a CONTRATADA poderá sujeitar-se à multa 
de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela do objeto entregue em atraso, a título de cláusula penal, e de 
1% (um por cento) ao mês, pro rata temporis. 

11.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n.º 8.666/93 e no artigo 7º da Lei n.º 
10.520/02, nos casos de retardamento da execução do objeto, fraude ou falha na execução do contrato, 
comportamento de modo inidôneo, cometimento de fraude fiscal, inexecução total ou parcial do objeto ou de 
descumprimento de obrigações contratuais, garantidos o contraditório e a ampla defesa, a CONTRATADA poderá 
se apenada, isolada ou juntamente com a multa definida no item 11.2.2, com as seguintes sanções: 

 11.2.1. Advertência, por escrito, nas hipóteses de descumprimento de obrigações contratuais, 
consideradas falhas leves, desde que não resulte em prejuízos para o serviço da CONTRATANTE; 

 11.2.2. Multa no percentual de até 10% do valor do contrato, no caso de infrações previstas no art. 7º, 
da Lei nº 10.520/2002, bem como de inexecução contratual ou descumprimento de obrigações contratuais; 

 11.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, por prazo não superior a dois anos, no caso de inexecução contratual ou descumprimento de 
obrigações contratuais consideradas mais graves; 

 11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior no caso de 
inexecução contratual ou descumprimento de obrigações contratuais consideradas mais graves; 

 11.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º da Lei n.º 10.520/02, pelo 
prazo de até cinco anos, sem prejuízo da multa prevista neste contrato, nos casos de fraude na execução do 
contrato, comportamento de modo inidôneo, cometimento de fraude fiscal ou falhas consideradas graves na 
execução do contrato. 

11.3.  No caso de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será facultada à CONTRATADA a 
apresentação de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do § 2º do art. 87 da Lei 8.666/93. 

11.3.1. Nos termos da Portaria Conjunta nº 05/2017 do TRE-DF que regulamenta o Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI, as notificações para apresentação de defesa prévia e recurso serão encaminhadas 
para o correio eletrônico informado na proposta. 

11.3.2. Considerar-se-á recebida a notificação e, consequentemente, o início da contagem do 
prazo prevista no item 11.3, o dia útil seguinte ao encaminhamento do e-mail. 

11.3.3.     É obrigação da CONTRATADA informar à CONTRATANTE as alterações  que vierem a 
ocorrer no correio eletrônico informado. 

11.4.  Caso a CONTRATADA não efetue o pagamento da(s) multa(s), seus valores serão descontados do 
pagamento da obrigação principal e, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

11.4.1. Se o valor a ser pago não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será 
descontada da garantia contratual, se houver. 

11.5. Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará: 

 I – os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

 II – a não reincidência da infração; 

 III – a atuação da CONTRATADA em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou 
comissiva; 
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 IV – a execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e 

 V – a não existência de efetivo prejuízo material à Administração. 

11.6. A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena de advertência, a critério da autoridade 
competente. 

11.7.  Toda e qualquer penalidade aplicada à CONTRATADA será registrada no SICAF – Sistema Integrado 
de Cadastro de Fornecedores, e no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria-Geral 
da União – CEIS, se for o caso. 

11.8.  Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa ou cobrado judicialmente. 

12. CLÁUSULA DOZE – RESCISÃO 

12.1.  A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 
77 a 80 da Lei nº 8.666/1993. 

 12.1.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
procedimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 12.1.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

              a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, mediante notificação através de ofício entregue 
diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas neste contrato; 

               b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao 
contrato, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;   

              c)  Judicial, nos termos da legislação. 

  12.1.3.  A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

 12.1.4.  De conformidade com o § 2º do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, quando a rescisão ocorrer 
com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta 
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a)     Devolução de garantia, se houver; 

b)   Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

c)     Pagamento do custo de desmobilização, se houver. 

 12.1.5.  A rescisão poderá acarretar as seguintes consequências imediatas: 

             a) Execução da garantia contratual para ressarcimento, à CONTRATANTE, dos valores 
da(s) multa(s) aplicadas ou de quaisquer outras quantias ou indenizações a ela devidas, quando houver; 

             b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
CONTRATANTE. 

12.2         No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá 
reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados.  

12.3          No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se 
manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, 
providências acauteladoras. 

13. CLÁUSULA TREZE - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

13.1         A despesa decorrente deste certame correrá às expensas do orçamento de 2018, Ação Pleitos Eleitorais 
- Nacional, nos elementos de despesa 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

14. CLÁUSULA QUATORZE – PUBLICAÇÃO 

14.1.    Este contrato será publicado, em extrato, no Diário Oficial da União, às expensas da CONTRATANTE, 
de acordo com o previsto no parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. 
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15.      CLÁUSULA QUINZE – CASOS OMISSOS 

15.1 A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão por suas cláusulas, pelo 
disposto na Lei nº 8.666/93 — que institui normas para licitações e contratos na Administração Pública — e demais 
normas que disponham sobre este tipo de contratação e/ou sobre o objeto aqui contratado, bem como pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, c/c o inciso XII do artigo 55 da Lei 8.666/93. 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – FORO 

16.1         Fica eleito, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, o foro Seção Judiciária de 
Brasília-DF, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

     E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado, foi lavrado o presente Termo que será 
assinado eletronicamente no SEI – Sistema Eletrônico de Informações ou, em caso de impossibilidade, impresso e 
assinado em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

Brasília-DF,    de                                 de 2018. 

 
Des.ª CARMELITA BRASIL  

Presidente do TRE-DF 
Contratante 

 
 

Senhor(a) 
Contratada 

 


