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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO

1.1. Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com vistas ao
abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Capital.

 

2. DA JUSTIFICATIVA

2.2. Atender as demandas das unidades administrativas e cartorárias do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas na Capital, proporcionando melhores condições de
trabalho ao seu corpo funcional.

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA

3.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através Pregão Eletrônico, com ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, para o exercício 2019/2020, tipo menor preço por item..

A natureza da entrega será na forma de COMODATO, devendo a contratada
fornecer o produto com o  garrafão de sua propriedade, sob os critérios
próprios de envasamento e rígida verificação quanto a sua validade.

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIFICAÇÕES DO OBJETO

4.1. A solicitação será de acordo com as necessidades do Órgão;

4.1.1. A quantidade total da Ata é de 3.600 garrafões. O Quantitativo mínimo de
aquisição será de 2.400 unidades.

4.2. Estima-se um consumo médio semanal, na ordem de 60 garrafões, podendo
sofrer ajustes tanto para menor como para maior, observados os limites da legislação
vigente;

4.3. O fornecimento será feito no endereço do Almoxarifado, sito na Av. Menino
Marcelo, 7200-D, Serraria, ou em qualquer outro endereço fornecido oportunamente
pelo CONTRATANTE, desde que com antecedência mínima de 48 horas e dentro do
território do município de Maceió;

4.4. A entrega dos produtos será feita mediante solicitação da Seção de Almoxarifado,
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por telefone ou email;

4.5. O prazo de validade da água mineral envasada deve ser de, no mínimo, 60 dias, a
contar da data da entrega. Se após o recebimento houver alteração de gosto, cheiro
e/ou consistência, a empresa CONTRATADA fica obrigada a repor o respectivo garrafão
de água mineral, sem custo adicional para a CONTRATANTE;

4.6. Não serão aceitos garrafões com mais de dois anos de fabricação, soldados e/ou
quebrados;

4.7. A empresa CONTRATADA deverá comprovar que os garrafões de água mineral de
20 litros repassados para este Tribunal, por força contratual, são envasados por
indústrias que sigam as recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro
de 2006 da ANVISA, bem como deverá entregar, no ato de assinatura do contrato,
análises microbiológicas e de contaminantes químicos, atinentes a amostras da água
mineral adjudicada, por ocasião do respectivo procedimento licitatório, realizadas em
laboratório devidamente credenciado para essa finalidade pela ANVISA;

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

5.2. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios;

5.3. Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em,
no máximo, 02 dias úteis;

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

5.5. Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE;

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

5.7. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar
com a Administração Pública, além de se sujeitar a outras obrigações previstas no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público;

5.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que a
Seção de Almoxarifado possa efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a
CONTRATADA acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as demandas do
CONTRATANTE;

5.9. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação,
salvo ocorrência de força maior;
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5.10. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

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

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

5.13. A contratada deverá ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até
100 garrafões de água;

5.14. É vedada a terceirização da entrega de garrafões.

5.15. Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos
assinados/carimbados pelos servidores do Almoxarifado para efeito de
comparação com os recibos entregues no ato da entrega da água. Esse
envio pode ser na forma eletrônica (digitalizado).

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

6.2. Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação e neste Termo de
Referência;

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

6.4. Os garrafões serão utilizados exclusivamente para acondicionar água nas
instalações da Comodatária, não sendo cabível seu uso para outros fins;

6.5. A Comodatária não poderá ceder, dar em locação ou emprestar o objeto do
presente Comodato, no todo ou em parte, sob qualquer pretexto;

6.6. A responsabilidade pelo uso indevido será do fiscal do contrato
conforme item 7 deste Termo de referência.

 

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado, ficando o cargo de gestão ao
substituto imediato da Chefia e ao Chefe da unidade o cargo de fiscalização;

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

 

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em
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conta corrente, em até 10 dias úteis, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(ais), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado;

8.2. A Seção de Almoxarifado poderá requerer o envio da Nota Fiscal
concomitantemente ao fornecimento de alguns recibos, de acordo com sua
conveniência, situação em que efetuará o pagamento em até 10 dias úteis, contados da
entrega da respectiva Nota Fiscal;

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

8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

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

9. DO REAJUSTE

9.1. O valor contratado para o objeto deste Termo de Referência é fixo e inalterável.

 

10. DA DOTAÇÃO

10.1 Os custos da presente contratação serão suportados à custa do orçamento
destinado ao exercício de 2019/2020.

 

11. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

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

11.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

11.1.2. Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida,
considerando a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;

11.1.3. Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 30 dias
de atraso no cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à convocação
para assinatura do contrato;

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

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

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

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

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A adjudicação será por lote único;

12.2. O fornecedor contratado fica obrigado a atender os pedidos efetuados durante a
vigência do Contrato;

12.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor valor
unitário da água mineral envasada em garrafão de 20 litros;

12.4. O valor ofertado deverá incluir o custo de transporte, carga e descarga dos
produtos.

 

13. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE APLICADOS

13.1. Dado o tipo de material, não há no momento, como determinarmos critérios
específicos para tal aquisição.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 17/05/2019, às 11:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536254 e o código CRC 3E4738BB.

0003873-40.2019.6.02.8000 0536254v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.
À COMAP.
 
Senhora Coordenadora,
 
O processo atual que trata da aquisição de água mineral (0002730-
50.2018.6.02.8000) tem por prazo de validade a data de 04/10/2019. 
Para aquisição de água mineral permite-se que haja a interseção de exercícios
sem risco de solução de continuidade no fornecimento do bem. Assim sendo,
justifica-se a antecipação de confecção de novo termo de referência, tornando-
se necessária a projeção de compra com base no consumo médio do produto e
atentando-se à sua especialidade.
Com base nos dados de consumo deste Tribunal, verificamos que há uma
média de 300 (trezentas) unidades  de demanda mensal.
Segue pois novo Termo de Referência para análise e deliberação. 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 17/05/2019, às 11:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536258 e o código CRC 5A7E1ED1.

0003873-40.2019.6.02.8000 0536258v1
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Mensagem

Pasta de destino Caixa de Entrada  Copiar  Mover

De: slc@tre-al.gov.br 
Para: edneyalmeida@tre-al.jus.br
Data: 06/05/2019 12:00 AM
Assunto:SIAC - Acompanhamento de Contratos

edneyalmeida@tre-al.jus.br
Lista de Mensagens
Mensagem Anterior
Próxima Mensagem

MDaemonCaixa de Entrada Redigir Calendário Contatos Tarefas

Anotações Documentos Opções Ajuda Sair

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL

SA - Secretaria de Administração

Sr(a). EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA
  

 
Informo que a Ata de Registro de Preços TSE Nº 0015/2018, protocolo Nº 0002730-50./2018, celebrada com a empresa
MÁRIO BUARQUE ALMEIDA - ME, que tem por objeto a aquisição de Registro de Preços de material de consumo -
gênero alimentício (água mineral envasada em garrafões de 20 litros - quantidade total de 3.600 garrafões),
para suprir a demanda das unidades administrativas e cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em
Maceió/AL, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital., terá sua vigência encerrada em 04/10/2019
(Não prorrogável) . Solicito, portanto, no caso de interesse na aquisição dos produtos registrados na mesma, o
encaminhamento de novo Projeto Básico à Secretaria de Administração, com antecedência de 120 (cento e vinte dias) do
encerramento da vigência da ata.

  
 
Seção de Contratos

 
 

Anexados
[1] Arquivo: ATT00002.txt Tamanho:

0k
Tipo de
Conteúdo:
text/plain

[2] Arquivo: ATT00003.html
(Mostrar conteúdo da mensagem)

Tamanho:
2k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

Download arquivo zip contendo
todos os anexos
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Próxima não lida
Responder ao Remetente
Responder a Todos
Encaminhar Mensagem
Encaminhar como anexo
Marcar como não lida
Excluir Mensagem
Isto é SPAM
Isto não é SPAM
Imprimir Mensagem
Salvar Fonte
Visualizar Origem da Mensagem

Anexados
[1] Arquivo: ATT00002.txt Tamanho:

0k
Tipo de
Conteúdo:
text/plain

[2] Arquivo: ATT00003.html
(Mostrar conteúdo da mensagem)

Tamanho:
2k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

Download arquivo zip contendo
todos os anexos

Anexo Notificação de final de contrato (0536262)         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 8

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=ETVV92LLMBE2I&View=Message&NextUnread=Yes
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=ETVV92LLMBE2I&View=Compose&Reply=Yes&LastView=Message
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=ETVV92LLMBE2I&View=Compose&ReplyAll=Yes&LastView=Message
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=ETVV92LLMBE2I&View=Compose&Forward=Yes&LastView=Message
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=ETVV92LLMBE2I&View=Compose&ForwardAsAttachment=Yes&LastView=Message
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=ETVV92LLMBE2I&View=List&MarkUnread=Yes&FolderId=0&Number=26404
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=ETVV92LLMBE2I&View=Message&Delete=Yes
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=ETVV92LLMBE2I&View=Message&ReportJunk=Yes
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=ETVV92LLMBE2I&View=Message&NotJunk=Yes
javascript:Print('/WorldClient.dll?Session=ETVV92LLMBE2I&View=Message&Print=Yes')
javascript:saveMessageSourceToFile()
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=ETVV92LLMBE2I&View=Message&Source=Yes
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=ETVV92LLMBE2I&View=Attachment&Number=26404&FolderID=0&Part=1&Filename=ATT00002.txt
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=ETVV92LLMBE2I&View=Attachment&Number=26404&FolderID=0&Part=2&Filename=ATT00003.html
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=ETVV92LLMBE2I&View=Attachment&Number=26404&FolderID=0&All=Yes


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

 

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista a necessidade de contratação de

fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros,
encaminho o Termo de Referência SEALMOX 0536254, para análise
e aprovação de Vossa Senhoria, caso seja de sua aquiescência.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/05/2019, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546924 e o código CRC 46B28DA9.

0003873-40.2019.6.02.8000 0546924v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2019.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação. Termo de Referência.
 
Senhor Diretor,
 
Aprovando o Termo de Referência de evento

SEI 0536254, cujo objeto está previsto no item 19 do Plano
Anual das Contratações (evento 0539048), evoluo o feito à
consideração superior dessa Diretoria-Geral, em observância
ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de
15/2/2017.  

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria,
peço-lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para
a instrução de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/05/2019, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547466 e o código CRC 25B73CF2.

0003873-40.2019.6.02.8000 0547466v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2019.
Aquiescendo com a proposição da SAD (0547466) e,

considerando o Termo de Referência (0536254), faço
encaminhar os presentes autos à COMAP para as
providências de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/05/2019, às 10:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547673 e o código CRC CC3D5947.

0003873-40.2019.6.02.8000 0547673v1

  

Despacho GDG 0547673         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 11



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

 

DESPACHO

Maceió, 29 de maio de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0547673, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/05/2019, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548910 e o código CRC 06F35565.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Média dos Preços Obtidos: R$13,32

Item 1: GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLASTICO R$13,32

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$14,00

Órgão: COMANDO DA MARINHA
DIRETORIA DE SISTEMAS DE ARMAS DA MARINHA

Objeto: Galão de Água 20L

Descrição: GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLASTICO - ÁGUA MINERAL
SEM GÁS, EM GALÃO DE 20L.

CatMat: 68721 - GARRAFÃO , GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLAST NOME

Data: 01/01/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 1/2019 /
UASG: 744000

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: galão

U F : RJ

Pesquisa concluída no dia 30/05/2019 15:11:27  ( IP:  186.208.71.210)

Relatório de Cotação: Garrafão de Àgua 20 litros

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLASTICO 20 3.600 Unidades 13,32 R$47.952,00

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 COMANDO DA MARINHA|DIRETORIA DE SISTEMAS DE ARMAS DA MARINHA Dispensa de
Licitação Nº
1/2019
UASG: 744000

01/01/2019 R$14,00

2 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS NºPregão:22019
UASG:926572

20/05/2019 R$10,97

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO NºPregão:802019
UASG:987565

20/05/2019 R$13,13

4 MINISTÉRIO DA SAÚDE | Fundação Nacional de Saúde | Distrito Sanitário Especial
Indigena - Tapajos

NºPregão:102019
UASG:257045

13/05/2019 R$15,19

Valor Unitário R$13,32

Valor Global: R$47.952,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

3.600 Unidades ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GALÃO DE 20L.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.465.373/0001-87
* VENCEDOR *

OCEANIC PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME R$14,00

Marca: cascatai                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GALÃO DE 20L.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RJ Nova Iguaçu R MIRACEU, 19 (21) 3103-3926 comercial@oceaniceventos.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Média das Propostas Finais R$10,97

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de produtos e serviços referentes à
organização dos eventos do CRCAL..

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes - Bebedouro
tipo coluna com galão de 20 litros de água mineral

CatSer: 4405 - Serviço de assistência técnica preventiva e corretiva, pelo período de
doze meses, para copiadoras/impressoras laser Xerox WorkCentre 3550,
incluindo mão de obra e reposição (sem ônus para o MPPA) total de peças.

Data: 20/05/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:926572

Lote/Item: 1/13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/05/2019 11:48

Homologação: 21/05/2019 15:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Filtro de água c/20l

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.869.197/0001-32 ELEVEN PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME R$8,59

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Bebedouro tipo coluna com galão de 20 litros de água mineral                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
Q SRTVS, 774 (61) 03043-0043 COMERCIAL@ELEVENPRODUCOES.COM.BR

28.432.936/0001-00 JOSI CORREIA MENDES SILVA R$10,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Fornecimento de galão de 20 litros de água mineral com Bebedouro tipo coluna, água gelada e natural. (Deverão ser fornecidos os copos plásticos 
descartáveis e lixeira).                                    

Endereço:
,

23.361.387/0001-07 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA R$10,90

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Bebedouro tipo coluna com galão de 20 litros de água mineral                                    

Endereço:
,

10.267.290/0001-98 I.VP. ENTRETENIMENTO LTDA ME R$10,91

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Bebedouro tipo coluna com galão de 20 litros de água mineral                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
BA Itabuna AV AMELIA AMADO, 230 LEANDRO CARDOSO SILVA DE LIMA (73) 3211-3030 nlc@grupoivp.com.br

08.561.829/0001-75
* VENCEDOR *

I F PRODUCOES DE EVENTOS EIRELI - ME R$11,00
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Fornecimento de galão de 20 litros de água mineral com Bebedouro tipo coluna, água gelada e natural. (Deverão ser fornecidos os copos plásticos 
descartáveis e lixeira).                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R JOSE DE ALENCAR, 328 (82) 01111-1111 adcol@superig.com.br

26.370.279/0001-99 L C F DE SOUSA - ME R$11,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Bebedouro tipo coluna com galão de 20 litros de água mineral                                    

Endereço:
,

07.684.405/0001-35 PADRAO LOCACOES E EVENTOS LTDA - ME R$11,45

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Fornecimento de galão de 20 litros de água mineral com Bebedouro tipo coluna, água gelada e natural. (Deverão ser fornecidos os copos plásticos 
descartáveis e lixeira).                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
AL Maceió R HAROLDO DE AZEVEDO, 10001 Kelly Jackeline P. dos Santos (82) 3372-2530 eventospadrao@hotmail.com

16.596.034/0001-20 LED E CIA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME R$11,45

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Bebedouro tipo coluna com galão de 20 litros de água mineral                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R AILTON MARQUES, 60 (79) 03231-8632 vandaj@ig.com.br

10.540.976/0001-00 CORE SERVICE EVENTOS EIRELI - EPP R$11,45

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Bebedouro tipo coluna com galão de 20 litros de água mineral                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
RS Porto Alegre AV MONTENEGRO, 26 (51) 3209-2785

14.382.662/0001-88 CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO: APRENDIZAGEM E MUDANC R$11,45

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Bebedouro tipo coluna com galão de 20 litros de água mineral                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RN Natal R ALFREDO PEGADO CORTEZ, 1821 (84) 2010-3701 cieducacao@gmail.com

22.816.081/0001-35 KELLY SANTOS DA SILVA BARRETO R$11,45

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Bebedouro tipo coluna com galão de 20 litros de água mineral                                    

Endereço:
,

19.446.578/0001-02 ARQUITETA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - EPP R$11,45

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Bebedouro tipo coluna com galão de 20 litros de água mineral                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
CE Fortaleza AV SANTOS DUMONT, 2122 Anderson Santos Melo (85) 3224-4216 licitacao@arquitetaeventos.com.br

21.452.937/0001-78 FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI R$11,45

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Bebedouro tipo coluna com galão de 20 litros de água mineral                                    

Endereço:
,
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Preço (ComprasNet) 3: Média das Propostas Finais R$13,13

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis,
material de copa e limpeza para manutenção das atividades da casa apoio
estabelecida em Curitiba.

Descrição: BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS - AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE
POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 20(VINTE) LITROS, SEM CAVIDADES
OU REBORDOS INTERNOS QUE POSSAM RETER BACTÉRIAS OU OUTRAS
IMPUREZAS NOCIVAS À SAÚDE HUMANA (DENTRO DAS NORMAS MAIS
ATUAIS DE SEGURANÇA E HIGIENE).

CatMat: 198960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS , BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS NOME

Data: 20/05/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:802019 / UASG:987565

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: UNIDADE

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.411.938/0001-62
* VENCEDOR *

NOVA GERACAO ALIMENTOS LTDA - ME R$13,13

Marca: CRISTAL AZUL                                            
Fabricante:  CRISTAL AZUL                                            
Modelo :  CRISTAL AZUL 
Descrição:  AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 20(VINTE) LITROS, SEM CAVIDADES OU REBORDOS INTERNOS QUE P
OSSAM RETER BACTÉRIAS OU OUTRAS IMPUREZAS NOCIVAS À SAÚDE HUMANA (DENTRO DAS NORMAS MAIS ATUAIS DE SEGURANÇA E HIGIENE).                    
                

Endereço:
,

Preço (ComprasNet) 4: Média das Propostas Finais R$15,19

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Fundação Nacional de Saúde 
Distrito Sanitário Especial Indigena - Tapajos

Objeto: Processo licitatório através de Sistema de Registro de Preço, cujo objeto é a
aquisição de água mineral, garrafão e gelo, para atender as necessidades de
consumo dos Polos Base, Sede do DSEI Rio Tapajós e CASAI S de Itaituba,
Jacareacanga e Novo Progresso, por um período de 12 (doze) meses, nos
termos do art. 38, caput da LLCA, art. 21, V, Decreto nº 3.555/2000 e art. 30, V, do
Decreto nº 5.450/2005..

Descrição: GARRAFÃO - GARRAFÃO, NOME GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO /
PLAST - Água mineral, garrafão de polipropileno, sem gás, tampa lacre, sem
vasilhame e validade (mínima de 06 meses), garrafão de 20 litros. (SEDE DO
DSEI RT).

Data: 13/05/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:102019 / UASG:257045

Lote/Item: 3/18

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 672

Unidade: UNIDADE

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.647.983/0001-88
* VENCEDOR *

J P SANTOS PADARIA - ME R$12,80

Marca: Nossa Água                                            
Fabricante:  Nossa Água                                            
Modelo :  Nossa Água 
Descrição:  Água mineral, garrafão de polipropileno, sem gás, tampa lacre, sem vasilhame e validade (mínima de 06 meses), garrafão de 20 litros. (SEDE DO DS
EI RT)                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R TERCEIRA, SN (93) 08809-9856 iversonnascimento@hotmail.com

10.642.562/0001-92 ROSINEIDE DOS SANTOS COMERCIO - ME R$13,00

Marca: Santa Água                                            
Fabricante:  Santa Água                                            
Modelo :  Garrafão 
Descrição:  GARRAFÃO, NOME GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLAST - Água mineral, garrafão de polipropileno, sem gás, tampa lacre, sem vasilhame 
e validade (mínima de 06 meses), garrafão de 20 litros. (SEDE DO DSEI RT).                                    
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PA Itaituba AV CARLETO BERMEGUY, 104 (93) 3518-2262 exata_contabilidadeitb@hotmail.com

29.028.467/0001-21 L S VIEIRA - ME R$15,89

Marca: CRISTAL DA SERRA                                            
Fabricante:  CRISTAL DA SERRA                                            
Modelo :  AGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L 
Descrição:  GARRAFÃO, NOME GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLAST - Água mineral, garrafão de polipropileno, sem gás, tampa lacre, sem vasilhame 
e validade (mínima de 06 meses), garrafão de 20 litros. (SEDE DO DSEI RT).                                    

Endereço:
,

23.126.273/0001-82 MARQUES E REIS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA R$16,50

Marca: CRYSTAL DA SERRA                                            
Fabricante:  CRYSTAL DA SERRA                                            
Modelo :  Água mineral, garrafão de polipropileno, sem gás, 
Descrição:  GARRAFÃO, NOME GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLAST - Água mineral, garrafão de polipropileno, sem gás, tampa lacre, sem vasilhame 
e validade (mínima de 06 meses), garrafão de 20 litros. (SEDE DO DSEI RT).                                    

Endereço:
,

17.319.082/0001-34 E. DA S. F. LUZ - EPP R$17,75

Marca: Nova Agua                                            
Fabricante:  Nova Agua                                            
Modelo :  - 
Descrição:  Água mineral, garrafão de polipropileno, sem gás, tampa lacre, sem vasilhame e validade (mínima de 06 meses), garrafão de 20 litros. (SEDE DO DS
EI RT).                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
TV SANTOS DUMONT, SN (93) 03542-1140 ecacont@hotmail.com
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.

Senhora Coordenadora,

 

Tratam os autos da contratação, mediante sistema de registro de preços, de
3.600 (três mil e seiscentos) Garrafões de 20 litros de Água Mineral envasada, com o
mínimo de aquisição de 2.400 unidades conforme termo de referência, evento
0536254.

 

Vieram os autos a esta Seção de Contratações para pesquisa/cotação de preços,
conforme vosso despacho 0548910.

 

Feita Cotação no Sistema Banco de Preços, que filtra contratações públicas, seguindo
orientação da IN n.º 05, 27/06/2014. Art.2º, I, evento 0549331, chegamos a um valor
unitário R$ 13,32 e valor global R$ 47.952,00 ( Quarenta e sete mil, novecentos e
cinquenta e dois reais).

 

Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço global, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), com
fulcro na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 5.450/2005 e 7.892/2013.
CATSER: 68721.

 

À deliberação superior.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 30/05/2019, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549332 e o código CRC 1B02DF6F.

0003873-40.2019.6.02.8000 0549332v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0549332, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/05/2019, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549595 e o código CRC 2A37DB36.

0003873-40.2019.6.02.8000 0549595v1

  

Despacho COMAP 0549595         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 20



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

 

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0549595).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/05/2019, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549637 e o código CRC 8FF99FE0.

0003873-40.2019.6.02.8000 0549637v1

  

Despacho COFIN 0549637         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 21



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

 

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.
Sigam os autos à SLC, para divulgação da

IRP, posterior elaboração da minuta do edital e demais
providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/05/2019, às 19:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549692 e o código CRC F99202D0.

0003873-40.2019.6.02.8000 0549692v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de maio de 2019.
Maceió-AL, 31 de maio de 2019

Sei n.º 0003873-40.2019.6.02.8000
Informação n.º 109/2019
 
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
Vieram os presentes autos para, em atenção ao Despacho COMAP 0549595,
fosse efetuada reserva de crédito visando o prosseguimento da nova
contratação de fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros.
 
Ocorre que ao verificarmos o valor requerido, identificamos uma grande
divergência entre o valor unitário atualmente vigente na ata 15/2018
(0444946), R$ 3,70 (três reais e setenta centavos), e o valor estimado para a
futura contratação (0549332), R$ 13,32 (treze reais e trinta e dois centavos).
 
Outrossim, não menos importante, é preciso que se identifique, para fins de
reserva de crédito, o valor necessário estimado para o presente exercício, bem
como a inclusão de eventuais acréscimos para o ano de 2020, em razão da
realização das eleições municipais, onde ocorre normalmente aumento do
consumo.
 
Respeitosamente,
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 31/05/2019, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
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Analista Judiciário, em 31/05/2019, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549808 e o código CRC 47535B36.

0003873-40.2019.6.02.8000 0549808v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de maio de 2019.
À COMAP,
Para manifestação acerca do apontado pelo

despacho SGO(0549808).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 31/05/2019, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550031 e o código CRC 4CA03D7D.

0003873-40.2019.6.02.8000 0550031v1
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E-mail - 0550512

Data de Envio: 
  03/06/2019 15:45:01

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

Para (com cópia oculta):
    comercial.almeida01@hotmail.com
    financeirofilial@frascalli.com.br
    supervisao@frascalli.com.br
    licitacao@solara.com.br
    sirleide.comercial@solara.com.br
    alexandresup@solara.com.br
    marconi.industria@solara.com.br
    diogo.carlos@indaia.com.br
    lacerda.santos@indaia.com.br
    comercial@mainaguas.com.br
    distribuidoraecomercioha@hotmail.com
    nortsulcompras@live.com
    joaoflado3@hotmail.com
    diego_papini@hotmail.com
    leonardo_miranda@outlook.com
    comercial-mcz@indaia.com.br
    ajml@uol.com.br
    aguaamigao@hotmail.com
    brina.oliveira@hotmail.com
    setorfiscal@aguaamigao.com.br
    elmannike.leandro@indaia.com.br
    suely@limpel.com.br
    pratagy_aguaegas@hotmail.com
    adriana.financeiro@solara.com.br
    aguamineralaldebaran@hotmail.com

Assunto: 
   Solicitação. Proposta. Água mineral. TRE-AL

Mensagem: 
   Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para o fornecimento de água mineral,
envasada em garrafões de 20 litros, transparente, com lacre de segurança, com vistas ao abastecimento
das instalações do TRE na Capital, mediante Ata de Registro de Preços, para o exercício de 2019/2020.

A natureza da entrega será na forma de COMODATO, devendo a contratada fornecer o produto com o
garrafão de sua propriedade, sob os critérios próprios de envasamento e rígida verificação quanto a sua
validade.

A quantidade total da Ata é de 3.600 garrafões. O Quantitativo mínimo de aquisição será de 2.400
unidades.

Solicitamos orçamento, com indicação da marca da água a ser fornecida, conforme condições e demais
especificações constantes do termo de referência em anexo.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC - TRE/AL

seic@tre-al.jus.br
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Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.

Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 2122-7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0536254.html
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ITEM OBJETO QTDE UND MARCA CUSTO CUSTO TOTAL

1 ÁGUA MINERAL  20 LT 3600 UND ALDEBARAN R$ 6,00 R$ 21.600,00

R$ 21.600,00

Maceió-AL 04 de junho de 2019.

VALOR TOTAL:(Vinte e um mil e seiscentos reais).

ORÇAMENTO

A empresa NORTSUL COMERCIAL LTDA, com sede na Rua Sargento Aldo Almeida, 42, Pinheiro, Maceió
– AL, inscrita no CNPJ com o nº 11.625.595/0001-97 e com a inscrição estadual nº 242.23309-0, por intermédio de
seu representante legal, o Senhor João Anselmo Santana Júnior, portador da Carteira de Identidade nº 98001213181 –
SSP/AL e do CPF nº 056.668.954-51, APRESENTA proposta comercial relativa ao objeto da licitação acima referida,
nos termos descritos a seguir:

1. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE:
• A licitante DECLARA que esta proposta comercial é válida por 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da 
data de abertura da sessão pública do certame;
• A licitante DECLARA que o prazo de entrega será de no máximo até 30 (trinta) dias, a contar da data da ordem de 
fornecimento acompanhada da competente nota de empenho. 
• A licitante DECLARA que é optante pelo Imposto Simples Nacional. 

2. PLANILHA DA PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE:

   

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

GRUPO 1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante dos Despachos SGO 0549808 e COFIN

0550031, encaminho os presentes autos para revisão da
estimativa de preços apresentada no Despacho SEIC 0549332.

 
Concomitantemente, à SEALMOX para informar o

quantitativo estimado para aquisição do material neste
exercício, em atendimento ao Despacho SGO 0549808.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 04/06/2019, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551283 e o código CRC 47DED836.

0003873-40.2019.6.02.8000 0551283v1

  

Despacho COMAP 0551283         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 30



 

 

AO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
ATT: ANTONIO MATIAS

 
 OBSERVAÇÕES: 
 Valor da proposta: R$21.564,00

 Entrega sistemática e programada
ao garrafão; 

 Local de entrega: Almoxarifado
qualquer outro endereço fornecido
antecedência mínima de 48 hs 

 Pagamento: Nota de empenho

 Empréstimo de garrafões borrachudos

 Declaro: que estão incluídos
incidentes sobre o objeto do pregão

 Dados bancários: Caixa Econômica Federal 

 Validade da proposta: 60 (sessenta

 
ÁGUA AMIGÃO – 24 ANOS DE ATENDIMENTO
 

Nestes termos, pede deferimento; 

ITEM DESCRIÇÃO 

01 
ÁGUA MINERAL 

NATURAL MAINÁ 

  

PROPOSTA COMERCIAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 
ATIAS 

R$21.564,00 (Vinte e um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais)

Entrega sistemática e programada (01 x semana) – em caminhão baú, maior proteção à água e 

lmoxarifado – AV. Menino Marcelo, 7.200-D, Serraria – 
fornecido oportunamente pelo contratante, desde que com

48 hs e dentro do território de município de Maceió; 
Nota de empenho; 

Empréstimo de garrafões borrachudos – em regime de comodato; 

que estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza
incidentes sobre o objeto do pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título

Caixa Econômica Federal – Agência: 2391 / Op.: 003 / Conta: 100

sessenta) dias. 

ANOS DE ATENDIMENTO 

 
                                                                                  
                                                                                 
 
 
 

Maceió-AL, 05 de Junho de 2019 

Kleber G. C. de Oliveira 
Sócio Proprietário 

UNID. QTD 
VALOR UNIT. 

(R$) 
GARRAFÃO 

20L 
3.600 5,99 

VALOR TOTAL = 

 

quinhentos e sessenta e quatro reais); 

maior proteção à água e 

Maceió/AL ou em 
desde que com 

 

de qualquer natureza 
título. 

Conta: 100-4; 

                                                                                   
                                                                                  

 
 
 
 
 

                               

VALOR UNIT. VALOR TOTAL 
(R$) 

21.564,00 

VALOR TOTAL =  21.564,00 
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Média dos Preços Obtidos: R$4,60

Item 1: GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLASTICO R$4,60

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$6,00

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE DIREITO/UFMG

Objeto: Aquisição de 600 galões de água mineral 20 litros.

Descrição: GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLASTICO - ÁGUA MINERAL
GALÃO DE 20 LITROS.

CatMat: 68721 - GARRAFÃO , GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLAST NOME

Data: 01/03/2019 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

S R P : NÃO

Identif icação: Dispensa de Licitação Nº 1/2019 /
UASG: 153284

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: UNIDADE

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Pesquisa concluída no dia 05/06/2019 16:09:50  (IP:  186.208.71.210)

Relatório de Cotação: Garrafão de Àgua 20 litros

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLASTICO 3 3.600 Unidades 4,60 R$16.560,00

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS|FACULDADE DE DIREITO/UFMG Dispensa de
Licitação Nº
1/2019
UASG: 153284

01/03/2019 R$6,00

2 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ NºPregão:22019
UASG:927359

29/03/2019 R$3,70

3 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ | Secretaria Executiva de Estado de Administração |
Escola de Governo do Estado do Pará

NºPregão:12019
UASG:925451

16/05/2019 R$4,09

Valor Unitário R$4,60

Valor Global: R$16.560,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

3.600 Unidades ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GALÃO DE 20L.

1 / 3 
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00.201.182/0001-69
* VENCEDOR *

DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA - EPP R$6,00

Marca: ni                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MG Belo Horizonte AV AMERICO VESPUCIO, 795 Graziele (31) 3534-0411 controledequalidade@aguamineralaguai.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$3,70

Órgão: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral natural
para atendimento das unidades da Polícia Civil do Pará, conforme disposições
do Edital e informações constantes no ANEXO I Termo de Referência..

Descrição: GARRAFÃO - Água mineral natural sem gás, embalada em garrafões
transparentes de polipropileno ou policarbonato, com 20 (vinte) litros, PH de 4,20
à 9,30, a 25º C, validade mínima de 06 (seis) meses.

Data: 29/03/2019 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:22019 / UASG:927359

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 02/04/2019 12:14

Homologação: 12/04/2019 08:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 33.085

Unidade: UNIDADE

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.300.567/0001-50
* VENCEDOR *

R C V R DE OLIVEIRA - ME R$3,70

Marca: AGUA VIDA                                            
Fabricante:  AGUA VIDA                                            
Modelo :  GARF 
Descrição:  Água mineral natural sem gás, embalada em garrafões transparentes de polipropileno ou policarbonato, com 20 (vinte) litros, PH de 4,20 à 9,30, a 2
5º C, validade mínima de 06 (seis) meses.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PA Ananindeua TV WE 62, 482 (91) 8245-0842 contabil_alianca@hotmail.com

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$4,09

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
Secretaria Executiva de Estado de Administração 
Escola de Governo do Estado do Pará

Objeto: Aquisição de Água Mineral em galão e copo transparente, conforme
especificações contidas no Anexo I..

Descrição: Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa - AGUA MINERAL -
GARRAFÃO Água mineral sem gás, embalagem em policarbonato transparente,
fornecido em galões de 20 Litros. PH de 4,2 à 9,2 a 25º. Vasilhame em acrílico e
borrachudo.

Data: 16/05/2019 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:12019 / UASG:925451

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/05/2019 09:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.500

Unidade: und

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.300.567/0001-50
* VENCEDOR *

R C V R DE OLIVEIRA - ME R$4,09

2 / 3 
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  AGUA MINERAL - GARRAFÃO Água mineral sem gás, embalagem em policarbonato transparente, fornecido em galões de 20 Litros. PH de 4,2 à 9.2 
9,2 a 25º Vasilhame em acrílico e borrachudo                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PA Ananindeua TV WE 62, 482 (91) 8245-0842 contabil_alianca@hotmail.com

3 / 3 
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003873-40.2019.6.02.8000 Unidade 1 3.600

Objeto – CATMAT nº 68721 AGUA MINERAL 20 LITROS

Fontes de Consulta

EMPRESA PRATAGY REFRESQ 4,99 -0,42 Não aplicável

EMPRESA PRATAGY FRASCALI 5,49 0,08 Não aplicável

EMPRESA NORTSUL ALDEBARAN 6,00 0,59 Não aplicável

EMPRESA O AMIGÃO MAINÁ 5,99 0,58 Não aplicável
BANCO DE PREÇOS 4,60 -0,81 Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

10,20%

A Planilha  pode ser utilizada 5,41 0,55 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     5 Total Estimado

5,41 19.490,40

0

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o critério da média ajustada, 
definindo a Média dos elementos do subconjunto para cálculo do valor 

estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2019.

Senhora Coordenadora,

 

Tratam os autos da contratação, mediante sistema de registro de preços, de
3.600 (três mil e seiscentos) Garrafões de 20 litros de Água Mineral envasada, com
o mínimo de aquisição de 2.400 unidades conforme termo de referência,
evento 0536254.

 

Vieram os autos a esta Seção de Contratações para pesquisa/cotação de preços,
conforme vosso despacho 0548910.

 

Feita Cotação no Sistema Banco de Preços, que filtra contratações públicas, seguindo
orientação da IN n.º 05, 27/06/2014. Art.2º, I, evento 0552022, bem como com
fornecedores locais, eventos 0550512,0551200,0551201 e 0551958, além do mais
utilizamos a planilha de estimativa de preços, evento 0552022 e chegamos a um valor
unitário de R$ 5,41  e valor global R$ 19.490,40 ( Dezenove mil, quatrocentos e
noventa reais e quarenta centavos.).

 

Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço global, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), com
fulcro na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 5.450/2005 e 7.892/2013.

 

CATMAT: 68721.

 

À deliberação superior.

 

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 05/06/2019, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552023 e o código CRC 16CDD1AB.

0003873-40.2019.6.02.8000 0552023v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0552023, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 06/06/2019, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552415 e o código CRC 32330DB0.

0003873-40.2019.6.02.8000 0552415v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.
À SGO,
Para continuidade do feito, após manifestação da

SEIC no despacho (0552023).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/06/2019, às 13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552437 e o código CRC AB015407.

0003873-40.2019.6.02.8000 0552437v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
Retornaram os autos para, em atenção ao Despacho COMAP 0552415, reserva
de crédito, visando o prosseguimento da nova contratação de fornecimento de
água mineral em garrafões de 20 litros.
Entretanto, continuamos impossibiliados de fazê-lo, em razão da não
identificação do valor previsto para o presente exercício, conforme já
requerido através do Despacho SGO 0549808.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 07/06/2019, às 09:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552891 e o código CRC EF6E9BF9.

0003873-40.2019.6.02.8000 0552891v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2019.
À COMAP,
Para esclarecimento acerca do apontado no

despacho SGO (0552891).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/06/2019, às 09:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553148 e o código CRC C57290DD.
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DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2019.
 
 
À SEALMOX
 
Senhora Chefe,
 
Reitero o Despacho COMAP 0551283.
 
Após, à SGO para continuidade do feito.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/06/2019, às 10:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553163 e o código CRC 412E997D.
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DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Em atendimento ao despacho COMAP 0551283,

informo que a previsão de consumo de água para este
exercício, é de 900 garrafões, considerando a média mensal
de consumo de 300 unidades, e a validade da ARP atualmente
em vigor, até 04/10/19.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/06/2019, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553504 e o código CRC 4C374316.
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DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2019.
 
 
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Em atendimento ao Despacho COFIN 0553148,

encaminho os presentes autos com os esclarecimentos
prestados por meio do Despacho SEALMOX 0553504.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 10/06/2019, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554062 e o código CRC C6269B21.
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DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2019.
À  SGO,
Para continuidade do feito, após manifestação da

SEALMOX (0553504).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/06/2019, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554078 e o código CRC B4B88508.
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
11/06/19  18:36                                      USUARIO : QUINTELA       
DATA EMISSAO    : 11Jun19                            NUMERO  : 2019PE000277   
DATA LIMITE     : 31Out19                                                     
UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
FAVORECIDO      :                                                             
TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                              
                                                                              
OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
UA:SEALMOX.RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO DA DESPESA COM
FORNECIMENTO DE
AGUA MINERAL DURANTE O EXERCíCIO DE 2019(900 GARRAFõES). PROCESSO SEI
0003873-
40.2019.6.02.8000 . ANULADO PARCIALMENTE O 2019PE000243.                      
                                                                              
EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
401081  1 084621  0100000000 339030        AOSA ALIMEN                4.869,00
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
LANCADO POR : 36514101534 - QUINTELA             UG : 070011   11Jun19   18:33
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                   

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 11/06/2019, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554813 e o código CRC 7FA2AE92.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019PE000277 (0554813).

Observação:

Anulado parcialmente o 2019PE000243 para atendimento da
despesa.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 12/06/2019, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554815 e o código CRC 7D9A668D.
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 Ambiente: PRODUÇÃO Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP 18/06/2019 13:42:14 

Órgão da UASG UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

N° da IRP Situação da IRP Gestor de Compras Responsável

70011 - 00013/2019 Aberta INGRID BREDA DE GUSMAO PEREIRA

Data Provável da Licitação

08/07/2019

Objeto

Registro de preços para fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, conforme o edital e seus anexos.

Eventos da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Alterações de Fase da IRP

Fase Data/Hora do Registro Alterado Por
Edição 03/06/2019 - 14:51 INGRID BREDA DE GUSMAO PEREIRA
Aberta 18/06/2019 - 13:41 ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Manifestações de Interesse da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Itens da IRP

N° do Item Tipo de Item Item Data Limite para Envio de  Proposta Situação
1 Material 68721-GARRAFÃO 01/07/2019 Aberto

Um registro encontrado.

Resumo da IRP

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair

SIASGnet IRP https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/quadroAvisosDet...

1 of 1 18/06/2019 13:44
Comprovante de inclusão de IRP no Comprasnet (0557311)         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 48



 Ambiente: PRODUÇÃO Analisar IRP 02/07/2019 13:36:31 

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 70011 - 00013/2019

Itens da IRP

N° do
Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento

Valor
Unitário

Estimado
(R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação colunaAcoes

1 Material 68721-
GARRAFÃO

UNIDADE Menor Valor 5,4100

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

Maceió/AL 3600 Deserto Analisar

Um registro encontrado.

Resumo da IRP Editar IRP Cancelar IRP Solicitar Confirmação Disponibilizar para Inclusão do Aviso

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair

SIASGnet IRP https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/analisarIRP.do?m...

1 of 1 02/07/2019 13:39
Comprovante de IRP (deserta) (0561405)         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 49
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA 
  

PROCESSO Nº: 0003873-40.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Data: XX de XXXX de 2019 

                 Horário de Abertura: XX horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

Local: www.comprasnet.gov.br 
 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando o Registro de Preços 
de material de consumo – gênero alimentício (água mineral envasada em 
garrafões de 20 litros), para suprir a demanda do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas na Capital, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06/10/15 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas 
alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, 
da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria 
deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de 
consumo – gênero alimentício (água mineral envasada em garrafões de 20 litros 
– quantidade total de 3.600 garrafões), para suprir a demanda das unidades 
administrativas e cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 
Maceió/AL, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 

1.1.1. Os garrafões deverão ser fornecidos pela Contratada em regime de 
empréstimo. 

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1.  O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste 
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as 
necessidades do TRE/AL, devendo-se observar, entretanto, o quantitativo 
mínimo a ser solicitado disposto no Anexo I. 
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2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional 
Eleitoral a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a 
aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido 
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido 
é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor 
da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o 
obtido em referida licitação. 

 
3 - DO PRAZO DE ENTREGA 
 
3.1. O prazo de entrega será de, no máximo, 48h (quarenta e oito horas) 
antes, contados a partir do recebimento da solicitação da Seção do 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

4.1.1.  O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006. 

 
4.2.  Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
 

4.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste 
Edital.  

 
4.3. No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo 
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º 
da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no 
referido diploma legal. 
 
4.4.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
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4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 
4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício 
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova 
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto 
nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que 
também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e 
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, 
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, 
§ 6º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão 
pública. (art. 13º, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.2.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13º, inciso IV, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
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6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e 
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com 
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir 
da data da disponibilização do Edital no site www.comprasnet.gov.br e até a 
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico. 
 

6.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 
5.450/2005). 

 
6.4.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando 
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, 
observado o disposto no item 6.7 do edital; e 
b) descrição completa do item ofertado de acordo com o Anexo I 
deste Edital. 

 
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para 
que a descrição complementar não contrarie as especificações constantes 
no edital, sob pena de desclassificação. 

 
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que 
pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste 
edital. 
 

6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais 
mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão 
consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo 
de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou 
qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação 
somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 
6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca do material ofertado. 
 
6.4.5. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada de cada 
item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste Edital. 

 
6.5.  As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, 
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio 
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na 
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo 
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
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6.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, 
encargos legais, embalagens, frete etc. 
 
6.7.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o 
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão 
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de 
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste 
edital. 
 
6.9.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
6.10.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, 
pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância 
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a 
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens 
deste edital. 
 
6.12.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os 
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 
se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser 
encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da 
conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1.  O Pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos 
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações detalhadas no presente Edital. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no 
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

 
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e 
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 
licitantes. 
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7.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente 
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário do 
item ofertado. 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, 
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço 
utilizado para divulgação desta licitação. 
 

8.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente 
dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 
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9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
9.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério de menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor obtido pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, no valor unitário de 
R$ 5,41 (cinco reais e quarenta e um centavos), totalizando o valor de R$ 
19.490,40 (dezenove mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos), o 
que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
 
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
 
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

 
9.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

  
10 - DA HABILITAÇÃO. 
 
10.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação 
Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido 
por meio de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda 
Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório 
com data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o 
documento do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo 
referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o 
licitante o encaminhe, via protocolo. 
 

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através 
de certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em 
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do 
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, 
conforme item 6.5. do edital: 
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c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
à habilitação da empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega 
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos;  
c.3) Declaração de que se enquadra com Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte; 
c.4) Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

 
10.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à 
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros 
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da 
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br). 
 
10.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, 
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, 
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade. 

 
10.3.1.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 
documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 
10.4.   A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, 
obrigatoriamente, Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida 
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, 
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015. 
 

10.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade 
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado 
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 
da fase de habilitação. 
 
10.4.3.      A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
10.4.4.     A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 
10.4.1. e 10.4.3. 
 
10.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
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10.5.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o 
disposto na alínea a.1 do item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo 
complementação posterior. 
 
10.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
10.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
10.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
11.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela 
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h 
(vinte e quatro horas). 
 
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 

 
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão 
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: 
www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
12 - DOS RECURSOS. 
 
12.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, 
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
12.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 
fechando ao término do tempo informado. 
 
12.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação 
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das 
razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos 
demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após 
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
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12.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
12.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
13.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os 
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma 
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 

14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN 
– Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, 
nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 

 
14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
14.3.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados 
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições 
estabelecidos no subitem 14.3.1., podendo ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela administração. 
 

14.3.1.  O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços 
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento 
da convocação para assinatura do documento, em conformidade com o 
previsto no art. 64, da Lei n. 8.666/1993. 
 
14.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 14.3 será 
elaborado desde que viabilizado pelo sistema comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013. 

 
14.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata 
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
14.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
14.6.  A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, 
dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3.1, ensejará a aplicação das 
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penalidades aludidas no item 14.13 deste edital, bem como às do art. 28 do 
Decreto n. 5.450/2005. 
 
14.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
14.8. A existência de preços registrados não obriga a administração a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de 
condições. 
 
14.9. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante 
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo 
confirmar o seu recebimento. 
 
14.10. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será 
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos 
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
14.11. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta 
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará 
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis. 
 
14.12.  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão 
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, 
§ 3º do Decreto nº 7.892/2013. 
 
14.13.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
14.13.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas 
“a”, “b” e “d” do subitem 14.13. será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
14.13.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique 
o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) por razão de interesse público; ou 
b) a pedido do fornecedor. 

 

14.14.  O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto 
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, 
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mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções 
contratuais e legais. 
 

14.14.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
14.15.  O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do 
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação 
das mesmas. 
 
14.16. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto n.º 7.892/2013. 
 
14.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 
14.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
14.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
15.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem classificatória indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem 
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
correspondente Ata de Registro de Preços; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços 
ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações; e 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
Ata de Registro de Preços, conforme subitem 14.16. 
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15.2. São ainda obrigações do Órgão Gerenciador da Ata, na condição de 
contratante: 
 

a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades 
encontradas no fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando 
prazo para sua correção; 
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o 
material recebido e discriminado; 
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de 
constatado o cumprimento efetivo das obrigações assumidas; 
e) Comunicar imediatamente ao Detentor da Ata qualquer irregularidade 
manifestada na execução contratual; 
f) Utilizar, de modo exclusivo, os garrafões para acondicionar água mineral 
nas instalações, sendo vedado o seu uso para outros fins; e 
g) Não ceder, nem dar em locação, nem emprestar os garrafões de água, 
no todo ou em parte, sob qualquer pretexto. 

 
16. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
16.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na respectiva Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da correspondente Ata; 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as 
condições de idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às 
demais disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; e 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que 
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata. 
 

16.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de CONTRATADO: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações deste Edital e com os termos da proposta de preços; 
b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
garrafões de água em que se verificarem vícios; 
c)Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da 
contratação em, no máximo, 02 (dois) dias úteis; 
d) Responder integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente 
à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelo CONTRATANTE; 
e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 
f) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se a outras obrigações 
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previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
g) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que a Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL possa efetuar pedidos sempre que julgar 
necessário, devendo a empresa contratada acompanhar diariamente tal 
endereço para satisfazer as demandas do CONTRATANTE; 
h) Zelar pela perfeita execução dos fornecimentos contratados, devendo 
as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24h 
(vinte e quatro horas), a contar da solicitação, salvo ocorrência de força 
maior; 
i) Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
j) Cumprir as determinações do Gestor do Contrato, a fim de que os 
serviços sejam regularmente prestados; 
k) Sanar, às suas expensas, os vícios observados na execução do objeto 
deste edital; 
l) Responder pela adequação, qualidade e segurança do fornecimento do 
material prestado; 
m) Não terceirizar a entrega de garrafões; 
n) Efetuar o fornecimento da água no mesmo tipo de garrafão que lhe for 
entregue, devendo se receber garrafão em acrílico efetuar o fornecimento 
em garrafão acrílico, e se receber o garrafão borrachudo efetuar o 
fornecimento em garrafão borrachudo; 
o) Não efetuar o fornecimento em garrafões com mais de dois anos de 
fabricação, soldados e/ou quebrados, nem tão pouco de água com prazo 
de validade inferior a 60 dias, a contar da sua entrega; 
p) Comprovar que os garrafões de água mineral de 20 litros repassados 
para este Tribunal, por força contratual, são envasados por indústrias que 
sigam as recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro de 
2006 da ANVISA, bem como, entregar, no ato de assinatura desta Ata de 
Registro de Preços, análises microbiológicas e de contaminantes químicos, 
atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do 
respectivo procedimento licitatório, realizadas em laboratório 
devidamente credenciado para essa finalidade pela ANVISA. 
q) Efetuar inspeção dos garrafões pertencentes ao CONTRATANTE antes 
do fornecimento de água, a fim de que sejam descartados vasilhames 
danificados ou fora do prazo de validade; 
r) Efetuar o fornecimento preferencialmente mediante a troca de 
vasilhames; e a retirada de botijões para envasamento e posterior 
devolução só poderá ser feita mediante acordo entre as partes; 
s) Verificar, na primeira entrega, o quantitativo de garrafões já disponíveis 
pelo CONTRATANTE e, por conseguinte, fornecer o quanto necessário para 
completar a quantidade suficiente; e 
t) Constar no produto, além dos padrões estabelecidos na legislação 
vigente, o lacre de segurança e o rótulo próprio, indicando a marca, a 
procedência, a validade e o Selo Fiscal de Controle da Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

 
17. DA PUBLICIDADE. 
 
17.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no 
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a 
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 
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11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 
8.666/93. 
 
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
18.1. Os garrafões de água objeto deste Edital deverão ser entregues, 
durante o horário de expediente da Seção do Almoxarifado do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200 D, 
Serraria, CEP 57083-410, Maceió/AL, em até 48h (quarenta e oito horas), 
contados do recebimento da solicitação da referida unidade administrativa 
eleitoral. 
 
18.2.  O recebimento dos garrafões de água será feito por cada Cartório 
Eleitoral, constante no Anexo I, deste Edital, que os efetuará: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 
 

18.3.   Os produtos serão rejeitados nas seguintes hipóteses: 
 

a) havendo incompatibilidade com as especificações previstas na 
proposta; 
b) quando fora do prazo de validade; 
c) em sendo o produto impróprio para o consumo. 

 
18.4.  O prazo para a Seção de Almoxarifado proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, é de 03 (três) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto do fornecimento. 
 

18.5.  Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos 
mediante recibo. 

 
18.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
18.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à 
multa prevista no item 20.4, alínea “b”. 
 
19 – DA VALIDADE DOS MATERIAIS 
 
19.1.  A água mineral contida nos garrafões deverá ter validade mínima de 
60 (sessenta) dias, contados de sua entrega. 
 

19.1.1 Se após o recebimento houver alteração de gosto, cheiro e/ou 
consistência, a empresa CONTRATADA fica obrigada a repor o 
respectivo garrafão de água mineral, sem custo adicional para a 
CONTRATANTE. 
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20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
20.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se 
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida 
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital 
e das demais cominações legais.  

 
20.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, 
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos 
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
20.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-
as dos pagamentos a serem efetuados. 

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

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais 
severas; 

b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), ao dia calculada sobre o 
valor da parcela não cumprida, considerando a data da notificação, até 
que seja sanada a irregularidade, calculado sobre o valor atualizado da 
contratação; 

c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da contratação, 
quando decorridos 30 (trinta) dias de atraso no cumprimento das 
obrigações, ou pelo não atendimento à convocação para assinatura da Ata 
de Registro de Preços; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
20.4.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o 
atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações 
contratuais; 

 
20.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
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20.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, 
o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do 
material em atraso. 
 

20.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
20.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
20.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
20.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
20.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º, e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
20.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
20.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
20.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

20.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
diário Eletrônico. 

 
20.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
20.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
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21- DO PAGAMENTO. 
 
21.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária 
de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o envio da(s) 
respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL. 
 
21.2. A Seção de Almoxarifado do TRE/AL poderá requerer o envio da Nota 
Fiscal concomitantemente ao fornecimento de alguns recibos, de acordo com 
sua conveniência, situação em que efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias 
úteis, contados da entrega da respectiva Nota Fiscal. 
 
21.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
21.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
21.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
21.6.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
21.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
22.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo). 
 
22.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
23.1. 23.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, 
revogar o certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no 
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todo ou em parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação 
vigente. 
 
23.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório. 
 
23.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o 
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas. 
 
23.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente no TRE/AL. 
 
23.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de habilitação e classificação. 
 
23.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem 
comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
23.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
23.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765. 
 
23.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a 
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito 
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 24.10, no 
caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
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23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações do item e valor unitário máximo admitido; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; e 

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas 
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

1.1. Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com 
vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas na Capital. 

 2. DA JUSTIFICATIVA 

2.2. Atender as demandas das unidades administrativas e cartorárias do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Capital, proporcionando melhores 
condições de trabalho ao seu corpo funcional. 

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

3.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através Pregão Eletrônico, com ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, para o exercício 2019/2020, tipo menor preço por item. 

A natureza da entrega será na forma de COMODATO, devendo a contratada 
fornecer o produto com o  garrafão de sua propriedade, sob os critérios próprios 
de envasamento e rígida verificação quanto a sua validade. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1. A solicitação será de acordo com as necessidades do Órgão; 

4.1.1. A quantidade total da Ata é de 3.600 garrafões. O Quantitativo mínimo de 
aquisição será de 2.400 unidades. 

4.2. Estima-se um consumo médio semanal, na ordem de 60 garrafões, 
podendo sofrer ajustes tanto para menor como para maior, observados os 
limites da legislação vigente; 

4.3. O fornecimento será feito no endereço do Almoxarifado, sito na Av. Menino 
Marcelo, 7200-D, Serraria, ou em qualquer outro endereço fornecido 
oportunamente pelo CONTRATANTE, desde que com antecedência mínima de 
48 horas e dentro do território do município de Maceió; 

4.4. A entrega dos produtos será feita mediante solicitação da Seção de Almoxa
rifado, por telefone ou e-mail; 

4.5. O prazo de validade da água mineral envasada deve ser de, no mínimo, 60 
dias, a contar da data da entrega. Se após o recebimento houver alteração de 
gosto, cheiro e/ou consistência, a empresa CONTRATADA fica obrigada a repor 
o respectivo garrafão de água mineral, sem custo adicional para a 
CONTRATANTE; 
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4.6. Não serão aceitos garrafões com mais de dois anos de fabricação, soldados 
e/ou quebrados; 

4.7. A empresa CONTRATADA deverá comprovar que os garrafões de água 
mineral de 20 litros repassados para este Tribunal, por força contratual, são 
envasados por indústrias que sigam as recomendações da Resolução RDC nº 
173, de 13 de setembro de 2006 da ANVISA, bem como deverá entregar, no ato 
de assinatura do contrato, análises microbiológicas e de contaminantes 
químicos, atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do 
respectivo procedimento licitatório, realizadas em laboratório devidamente 
credenciado para essa finalidade pela ANVISA; 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

5.2. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios; 

5.3. Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da 
contratação em, no máximo, 02 dias úteis; 

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

5.5. Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 

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

5.7. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para 
contratar com a Administração Pública, além de se sujeitar a outras obrigações 
previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

5.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para 
que a Seção de Almoxarifado possa efetuar pedidos sempre que julgar 
necessário, devendo a CONTRATADA acompanhar diariamente tal endereço 
para satisfazer as demandas do CONTRATANTE; 

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

5.10. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
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5.11. Cumprir as determinações do Gestor do contrato, a fim de que os serviços 
sejam regularmente prestados; 

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

5.13. A contratada deverá ter condições de entregar eventualmente, no mesmo 
dia, até 100 garrafões de água; 

5.14. É vedada a terceirização da entrega de garrafões. 

5.15. Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos 
assinados/carimbados pelos servidores do Almoxarifado para efeito de 
comparação com os recibos entregues no ato da entrega da água. Esse envio 
pode ser na forma eletrônica (digitalizado). 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

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

6.2. Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação e neste 
Termo de Referência; 

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

6.4. Os garrafões serão utilizados exclusivamente para acondicionar água nas 
instalações da Comodatária, não sendo cabível seu uso para outros fins; 

6.5. A Comodatária não poderá ceder, dar em locação ou emprestar o objeto do 
presente Comodato, no todo ou em parte, sob qualquer pretexto; 

6.6. A responsabilidade pelo uso indevido será do fiscal do contrato conforme 
item 7 deste Termo de referência. 

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais 
será exercida por servidores da Seção de Almoxarifado, ficando o cargo de 
gestão ao substituto imediato da Chefia e ao Chefe da unidade o cargo de 
fiscalização; 

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

8. DO PAGAMENTO 
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8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 dias úteis, após o envio da(s) 
respectiva(s) nota(s) fiscal(ais), devidamente atestada(s) pela Seção de 
Almoxarifado; 

8.2. A Seção de Almoxarifado poderá requerer o envio da Nota Fiscal 
concomitantemente ao fornecimento de alguns recibos, de acordo com sua 
conveniência, situação em que efetuará o pagamento em até 10 dias úteis, 
contados da entrega da respectiva Nota Fiscal; 

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

8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

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

9. DO REAJUSTE 

9.1. O valor contratado para o objeto deste Termo de Referência é fixo e 
inalterável. 

 10. DA DOTAÇÃO 

10.1 Os custos da presente contratação serão suportados à custa do orçamento 
destinado ao exercício de 2019/2020. 

11. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

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

11.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

11.1.2. Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida, 
considerando a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade, 
calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

11.1.3. Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 
30 dias de atraso no cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à 
convocação para assinatura do contrato; 

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

11.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 02 dias do início do cumprimento das obrigações contratuais; 
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11.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa; 

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

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. A adjudicação será por item; 

12.2. O fornecedor contratado fica obrigado a atender aos pedidos efetuados 
durante a vigência do Contrato; 

12.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor 
valor unitário da água mineral envasada em garrafão de 20 litros; 

12.4. O valor ofertado deverá incluir o custo de transporte, carga e descarga 
dos produtos. 

13. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE APLICADOS 

13.1. Dado o tipo de material, não há no momento, como determinarmos 
critérios específicos para tal aquisição. 
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AANNEEXXOO  IIII 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? 
(   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019 

Processo nº 0003873-40.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019 

 
MINUTA 

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, neste Município, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa 
................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE), inscrita no CNPJ nº …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento do material abaixo relacionado, conforme condições descritas nos 
Anexo I do Pregão Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, 
de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e 
demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do item abaixo, 
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 
1.2. Relação de licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do 
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 14.13 
do edital do PE nº XX/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

    

    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta Ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. TOTAL 

REGISTRADA 

QUANTIDADE 
MÍNIMA A SER 

ADQUIRIDA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR  
TOTAL  
(R$) 

 
   3.600 2.400   
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3.1. O prazo de entrega será de, no máximo, 48h (quarenta e oito horas) 
antes, contados a partir do recebimento da solicitação da Seção do 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem 
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços 
ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações; e 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
presente Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 
 

a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades 
encontradas no fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando 
prazo para sua correção; 
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o 
material recebido e discriminado; 
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de 
constatado o cumprimento efetivo das obrigações assumidas; 
e) Comunicar imediatamente ao Detentor da Ata qualquer irregularidade 
manifestada na execução contratual; 
f) Utilizar, de modo exclusivo, os garrafões para acondicionar água mineral 
nas instalações, sendo vedado o seu uso para outros fins; e 
g) Não ceder, nem dar em locação, nem emprestar os garrafões de água, 
no todo ou em parte, sob qualquer pretexto. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as 
condições de idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às 
demais disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; e 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que 
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata. 
 

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de CONTRATADO: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2019 e com os termos 
da proposta de preços; 
b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
garrafões de água em que se verificarem vícios; 
c) Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da 
contratação em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas; 
d) Responder integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente 
à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelo CONTRATANTE; 
e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 
f) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se a outras obrigações 
previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
g) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que a Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL possa efetuar pedidos sempre que julgar 
necessário, devendo a empresa contratada acompanhar diariamente tal 
endereço para satisfazer as demandas do CONTRATANTE; 
h) Zelar pela perfeita execução dos fornecimentos contratados, devendo 
as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24h 
(vinte e quatro horas), a contar da solicitação, salvo ocorrência de força 
maior; 
i) Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
j) Cumprir as determinações do Gestor do Contrato, a fim de que os 
serviços sejam regularmente prestados; 
k) Sanar, às suas expensas, os vícios observados na execução do objeto 
deste edital; 
l) Responder pela adequação, qualidade e segurança do fornecimento do 
material prestado; 
m) Não terceirizar a entrega de garrafões; 
n) Efetuar o fornecimento da água no mesmo tipo de garrafão que lhe for 
entregue, devendo se receber garrafão em acrílico efetuar o fornecimento 
em garrafão acrílico, e se receber o garrafão borrachudo efetuar o 
fornecimento em garrafão borrachudo; 
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o) Não efetuar o fornecimento em garrafões com mais de dois anos de 
fabricação, soldados e/ou quebrados, nem tão pouco de água com prazo 
de validade inferior a 60 dias, a contar da sua entrega; 
p) Comprovar que os garrafões de água mineral de 20 litros repassados 
para este Tribunal, por força contratual, são envasados por indústrias que 
sigam as recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro de 
2006 da ANVISA, bem como entregar, no ato de assinatura desta Ata de 
Registro de Preços, análises microbiológicas e de contaminantes químicos, 
atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do 
respectivo procedimento licitatório, realizadas em laboratório 
devidamente credenciado para essa finalidade pela ANVISA; 
q) Efetuar inspeção dos garrafões pertencentes ao CONTRATANTE antes 
dos fornecimento de água, a fim de que sejam descartados vasilhames 
com mais de dois anos de fabricação, soldados e/ou quebrados; 
r) Efetuar o fornecimento preferencialmente mediante a troca de 
vasilhames; e a retirada de botijões para envasamento e posterior 
devolução só poderá ser feita mediante acordo entre as partes; 
s) Verificar, na primeira entrega, o quantitativo de garrafões já disponíveis 
pelo CONTRATANTE e, por conseguinte, fornecer o quanto necessário para 
completar a quantidade suficiente; e 
t) Constar no produto, além dos padrões estabelecidos na legislação 
vigente, o lacre de segurança e o rótulo próprio, indicando a marca, a 
procedência, a validade e o Selo Fiscal de Controle da Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

 
6 - DO PAGAMENTO. 
 
6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o envio da(s) respectiva(s) 
nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL. 
 
6.2. A Seção de Almoxarifado do TRE/AL poderá requerer o envio da Nota 
Fiscal concomitante ao fornecimento do respectivo item, situação em que 
efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis, contados da entrega da 
respectiva Nota Fiscal. 
 
6.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
6.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
6.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
6.6.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
6.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. Os garrafões de água objeto deste Edital deverão ser entregues, 
durante o horário de expediente da Seção do Almoxarifado do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, bairro 
Antares, CEP 57083-410, Maceió/AL, em até 48 (quarenta e oito) horas, 
contados do recebimento da solicitação da referida unidade administrativa 
eleitoral. 
 
7.2.  O material será recebido: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 

 
7.3.   Os produtos serão rejeitados nas seguintes hipóteses: 
 

a) havendo incompatibilidade com as especificações previstas na 
proposta; 
b) quando fora do prazo de validade; 
c) em sendo o produto impróprio para o consumo. 

 
7.4.  O prazo para a Seção de Almoxarifado proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, é de 03 (três) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto do fornecimento. 
 
7.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
7.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
7.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 05 
(cinco) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à 
multa prevista na alínea “b” do subitem 8.4. 
 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
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8.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se 
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida 
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
 
8.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, 
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos 
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
8.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-
as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
8.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 
 

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), ao dia calculada sobre o 
valor da parcela não cumprida, considerando a data da notificação, até 
que seja sanada a irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do 
contrato; 
 
d) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, 
quando decorridos 30 (trinta) dias de atraso no cumprimento das 
obrigações, ou pelo não atendimento à convocação para assinatura do 
contrato; 
 
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 

8.4.1. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, 
o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor 
do material em atraso. 
 
8.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 05 (cinco) 
dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
8.4.3. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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8.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 

 
8.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
8.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
8.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
8.9.  Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o §3º do art. 86 e §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
8.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
8.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
8.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
diário Eletrônico. 

 
8.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
8.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente 
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, após lido e achado 
conforme, segue assinado pelas partes. 
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Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
Pelo TRE/AL: 

 

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente  
 
Pela Empresa: 
 

Representante da empresa 
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INFORMAÇÃO Nº 3943 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 

À SAD,

 

Sr. Secretário,

 

Vieram-me os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de Preços
de material de consumo – água mineral para suprir a demanda do TRE/AL.

Foi elaborada minuta de edital complementando as disposições referentes às sanções
administrativas e às obrigações da Contratante e da Contratada.

Saliente-se que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, considerando o valor
estimado para aquisição e o que dispõe a Lei Complementar nº 123/2016.

Outrossim, informamos que a IRP nº 13/2019 restou deserta, conforme evento SEI nº
0561464.

Ressalte-se, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93”
Por fim solicito que os presentes autos sejam encaminhados à assessoria jurídica da
direção geral para análise procedimental e jurídica.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 02/07/2019, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 02/07/2019, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0561469 e o código CRC 83872A36.

0003873-40.2019.6.02.8000 0561469v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2019.
Reporto-me à Informação 3943, da SLC (0561469),

acerca da qual nada tenho a opor, para remeter os presentes
autos à Assessoria Jurídica, em atenção ao disposto no
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2019, às 20:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564114 e o código CRC AEA6179B.

0003873-40.2019.6.02.8000 0564114v1

  

Despacho GSAD 0564114         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 86



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0003873-40.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ÁGUA MINERAL 

 

Parecer nº 1329 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

 

   Tratam os presentes autos de aquisição de
gêneros alimentícios  (água mineral envasada em garrafões de
20 litros), para suprir a demanda do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas na Capital, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal (0536254).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 

No evento 0547466, consta a aprovação do Senhor
Secretário de Administração ao citado termo de referência, na
forma do regulamento.

Em seguida, os autos foram encaminhados à
SEIC/COMAP, para a devida pesquisa de preços, que resultou
no valor global estimado de R$ 19.490,40 (dezenove mil,
quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos), para a
aquisição mediante registro de preços de 3.600 (três mil e
seiscentos) garrafões de 20 litros de água mineral envasada,
de acordo com a Informação contida do evento 0552023.

Ao ensejo, a  SEIC sugeriu a realização de licitação,
na modalidade pregão, na forma  eletrônica, pelo Sistema de
Registro de Preços (SRP), com fulcro na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº 5.450/2005 e 7.892/2013.

No evento  0557311, tem-se a comprovação da
realização da Intenção de Registro de Preços - IRP, que restou
deserta (0561405). 

No evento 0554813, a COFIN noticiou a existência
de créditos orçamentários bastantes paras a aquisição, em
2019. 

 No evento 0561464, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0561469), inclusive acerca da adoção da
previsão de exclusividade de participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, além de ajustes na minuta.

 Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93  e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17.

Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço,  objetivando o REGISTRO
DE PREÇOS   para aquisição de material de consumo –
gêneros alimentícios - (água mineral envasada em garrafões
de 20 litros), para suprir a demanda do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas na Capital.

Esse o resumo dos fatos contidos nos autos,
passando-se a opinar nos termos que seguem, quanto aos
aspectos jurídicos, tendo as nuanças técnicas e financeiras
sido verificadas pelas unidades competentes.
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3. DO REGISTRO DE PREÇOS

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013.

Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência (0536254).

Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão, na forma
eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda, que
quase todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos
no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º
5.450/05, foram devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente, ainda, a autorização de
abertura da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 14 do Decreto nº 5.450/05, que
é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 43 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames
legais e regulamentares a previsão de exclusividade de
participação na licitação para microempresas e empresas de
pequeno porte.  

Igualmente,  a minuta da ata de registro de preços
encontra-se de acordo com os preceitos regulamentares
vigentes.
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5. DO EMPRÉSTIMO

 
Quanto a tal aspecto, de empréstimo dos garrafões

a este órgão, conforme consta no item 1.1.1 da minuta do
edital, há que se registrar, conforme consulta à internet, que
se trata de aparente praxe comercial, por constar em sites de
empresas do ramo, e por tal previsão fazer parte de editais de
licitação que visam ao fornecimento de água mineral, em
garrafões de 20 l.

Entre esses, destacam-se os editais do pregão
eletrônico nº 75/2014, do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª
Região, do pregão eletrônico nº 10/2010, do Tribunal
Regional do Trabalho da 19ª Região, do pregão eletrônico nº
17/2013, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, do
pregão eletrônico nº 57/2012, do Tribunal Regional Eleitoral
do Rio Grande do Sul e do pregão eletrônico de 2011
(Processo MPF/PGR nº 1.00.000.009193/2011-70), da
Procuradoria Geral da República (esses dois últimos
utilizando empréstimo, sem especificar comodato).

A rigor, percebe-se que tais itens (garrafões) não se
parecem aptos a serem catalogados como infungíveis, com a
devida vênia à proposição de comodato, contida no termo de
referência.

Por oportuno, traz-se a lume a clássica doutrina de
Washington de Barros Monteiro, que, em sede de comodato,
didaticamente define bem infungível, litteris:

 
“...e) – a coisa objetivada pelo contrato há
de ser infungível, isto é, que não pode ser
substituída por outra da mesma espécie,
qualidade e quantidade (Cód. Civil, art. 50
- Código de 1916.). Se a coisa é fungível
ou consumível, só pode ser objeto de
mútuo (non potest commodari id, quod
usu consumitur). A coisa dada em
comodato pode ser móvel ou imóvel; pode
consistir igualmente na fruição de
determinado lugar (commodatum loci).
Num e noutro caso, insista-se, é de rigor
o atributo da infungibilidade. É que,
terminado o prazo, determinado ou
indeterminado, o comodatário está
obrigado a restituir a coisa dada em
comodato e a restituição só pode
concernir ao próprio objeto emprestado, e
não a outro, embora da mesma espécie,
embora parecido ou semelhante, embora
mais valioso, Já o empréstimo para
consumo (mútuo) exclui a restituição
específica, sendo a coisa emprestada
substituída por outra da mesma espécie,
qualidade e quantidade. O comodato só
poderá versar sobre bens fungíveis ou
consumíveis se houver sido contatado ad
pompam vel ostentationem(por exemplo, o
empréstimo de uma cesta de frutas, para
ornamentação); aliás, neste caso, por
convenção, as partes transformam em
infungíveis bens que, por natureza, são
fungíveis;”
(MONTEIRO, Washington de
Barros. Curso de Direito Civil,
v.2 : Direito das obrigações. 4ª ed. São
Paulo:Saraiva, 1965, p. 217.)

 
Dessa forma, pretende-se realçar que os garrafões

de plástico, a serem emprestados para uso, são fungíveis,
devendo ser objeto de contrato de mútuo, de acordo com a
doutrina e o art. 586 do Código Civil:

Parecer 1329 (0564536)         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 89



 
"Art. 586. O mútuo é o empréstimo de
coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu
em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade."
 

Dessa forma,  parece pertinente e juridicamente
viável a  utilização do instituto do empréstimo, tal como
consta na minuta do edital.

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

 Em face do que determina a PORTARIA
PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Segue a lista de
verificação contida no Anexo I -  Atos administrativos e
documentos necessários à instrução da fase interna do
procedimento licitatório na modalidade pregão, no formato
eletrônico.

ItemQuestionário
Sim
Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a
aquisição pretendida?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
SIM  

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?  Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM 0536254

4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens
e/ou serviços que serão contratados? SIM  

5 O Termo de Referência contém justificativa para
enquadramento do objeto como bem e/ou serviço comum? SIM  

6 O Termo de Referência contém justificativa para utilização do
Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico? N/A  

7 O Termo de Referência contém justificativa para prévia
seleção de marcas e/ou especificações? N/A  

8 O Termo de Referência contém justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo do processo de licitação? SIM  

9 O Termo de Referência contém justificativa para o
agrupamento de itens? N/A  

10 O Termo de Referência contém justificativa para a exigência
de atestados de capacidade técnica? N/A  

11
A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de quantidades mínimas?

N/A  

12 O Termo de Referência prevê regras claras para a
apresentação de atestados de capacidade técnica? N/A  
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13

As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente
justificadas em face da natureza e da complexidade do
objeto? Foram fixadas em percentuais razoáveis e
justificados?

N/A  

14
O Termo de Referência contém justificativa para a
necessidade de apresentação de atestados independentes
para cada capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

15 O Termo de Referência contém justificativa para vistoria e/ou
visita técnica? N/A  

16
O Termo de Referência contém justificativa para as limitações
de tempo, época e/ou de locais específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

17 O Termo de Referência contém justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada? N/A  

18
O Termo de Referência contém justificativa para contratação
de serviços mediante alocação de postos de trabalho (mão de
obra residente)?

N/A  
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19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
com análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou localização de instalações, máquinas
e/ou equipamentos?

N/A  

21
O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam ser
causa de aumento dos custos da futura contratação?

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? NÃO  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0547466

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0552023

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos de
acordo com a legislação de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo administrativo?

SIM  

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM 0552022

27
A Seção de Compras analisou os preços encontrados na
pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM  

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do
art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não
implique em vínculo empregatício entre o obreiro e a contratada)

28
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

SIM 0561464

29
Os autos contém justificativa para o afastamento da
exclusividade prevista para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

N/A  

30
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e
de saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP eN/A  
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30 Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor preço cotado?

N/A  

31

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa),
observada a divisibilidade dos bens a serem adquiridos e o limite
máximo de 25%, relativamente ao objeto da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

32
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

NÃO  

Competitividade

33
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências
que tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM  

34
A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado
em planilhas que expressem a composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?

N/A  

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da forma de apresentação
de lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação
das propostas?

SIM  
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37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação? SIM  

38
As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM  

39 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o
valor a ser contratado? SIM  

40 A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos
critérios de habilitação econômico-financeira? N/A  

41 A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? NÃO  

42 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece prazo razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços?

N/A  

44
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição dos prazos e modos para fornecimento
de bens e/ou prestação dos serviços?

SIM  

45
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição das obrigações atribuídas ao contratante
e à fornecedora?

SIM  

46
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém obrigação à fornecedora de manter as condições
de habilitação durante a execução do contrato?

SIM  

47
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição das sanções administrativas aplicáveis às
fornecedoras que incorrerem em inadimplemento?

SIM  
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48
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém norma estabelecendo, para a fornecedora
obrigação de prestar garantia de execução do contrato? (A
decisão compete à autoridade que ordenar a despesa).

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece, quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM  

50 A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? NÃO  

51 A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? SIM Irreajustáveis

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo,
para a fornecedora, a obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº
8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM  

55
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas
no art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada,
a afastar a exclusividade?

N/A  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital
e seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em curso
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57

Consta a autorização da
autoridade competente para a
abertura da fase externa da
licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V,
do Decreto 5.450/05

 Próxima fase

58

Consta a publicação do aviso de
edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº
10.520/02 e art. 17 do Decreto
nº 5.450/05

 Próxima fase

59

Consta a designação do
pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei
nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10,
11, 12 e 30, VI, do Decreto nº
5.450/05

 Próxima fase

60

Em se tratando de licitação
destinada à formação de atas
de registro de preço, houve
divulgação, mediante publicação
no DOU, da intenção de registro
de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

SIM 0557311

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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61

Os autos do processo contêm
documento indicativo da
existência de recursos
orçamentários para suportar a
despesa?

SIM 0554813

62

Fora das hipóteses de registro
de preços, os autos do
processo contêm documento
com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da
despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000),
conforme o caso?

N/A  

63

Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei
Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A  
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7. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 
Após a análise da minuta apresentada, verificamos

a necessidade de algumas alterações, a saber:
 
a) inserir, no preâmbulo, a menção ao Decreto nº

9.488/2018, que alterou o Decreto nº 7.892/2013,
b) haja vista o teor do art. 14 do Decreto

7.892/2013, incluir uma cláusula de publicidade na minuta da
Ata de Registro de Preços;

c) em face do previsto no item 13.1 do edital,
incluir, na minuta da ata de registro de preços, uma cláusula
sobre a revisão dos valores registrados - Considerando o
disposto no art. 9º, XI do Decreto n. 7.892, de 2013, bem
como a regra do art. 2º, §4º da IN SLTI/MPOG n. 05, de 2014,
o prazo de 180 (cento e oitenta) dias deve ser considerado
como o intervalo máximo entre pesquisas de preços,
observando-se que a situação em concreto pode determinar a
diminuição desse intervalo;

d)  incluir, na minuta da ata de registro de preços,
cláusula sobre a vedação de efetuar acréscimos nos
quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata o §
1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;

e) incluir na minuta da ARP uma cláusula indicativa
do Foro competente para dirimir eventuais questões advindas
da execução do instrumento

    (a título de consulta, sugerimos os modelos de
Ata de Registro de Preços  da AGU  e da PGNF); 

 f) alterar, nos itens  3.1, 6.4 e 6.5 do termo de
referência, as menções a comodato, para empréstimo,
conforme item 5 acima.

 
À SAD, para aperfeiçoamento da instrução. 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 10/07/2019, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/07/2019, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564536 e o código CRC B05349E2.

0003873-40.2019.6.02.8000 0564536v22
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2019.
À SLC, para promover os ajustes recomendados

pela AJ-DG, na minuta do edital, incluindo o termo de
referência que lhe serve de anexo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/07/2019, às 19:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568546 e o código CRC 31121C63.

0003873-40.2019.6.02.8000 0568546v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.

À AJ-DG,

Questionando se  para atender ao apontado na alínea "c"   do item 7 do Parecer 1329
se deseja a inclusão de item com a redação abaixo:

 

"10 – DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO.

 

10.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos
não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos
preços registrados nesta Ata.

10.2.          Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual
redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s)
fornecedor(es).

10.3.          Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es)
para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

10.4.          O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

10.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
10.5.          Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

10.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

10.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.

10.6.          Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder
à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para
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obtenção da contratação mais vantajosa.

10.7.          O registro do fornecedor será cancelado quando:

10.7.1.    descumprir as condições da ata de registro de preços;

10.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

10.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

10.8.          O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 10.6.1,
10.6.2 e 10.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

10.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

10.10.1. por razão de interesse público; ou

10.10.2. a pedido do fornecedor. "

 

Em caso positivo, questiono, de ordem do Sr. Secretário de Administração, se tal item
constará em todos os procedimentos visando Registro de Preços  ou especificamente
neste. No primeiro caso, questiona-se também  se será necessário a mudança dos
atos do Tribunal para viabilizar sua concretização.

Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 18/07/2019, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568909 e o código CRC EE38572C.

0003873-40.2019.6.02.8000 0568909v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.
Senhora Chefe da Seção de Licitações e Contratos,
 
 
Observando o bem lançado questionamento de V.

Sa. (0568909), consultando acerca da  redação de item  a
ser inserido na minuta da ata de registro de preços,  para
atender ao apontado na alínea "c",   do item 7, do Parecer
1.329 (0568909), constata-se que o tema pretendido -
 REVISÃO de preços, já se encontra sediado na minuta da ata,
especificadamente na alínea "d", do item 4.1, pelo que se
solicita que se desconsidere essa recomendação do antedito
parecer.

 
Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 19/07/2019, às 07:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569175 e o código CRC 37CEAA65.

0003873-40.2019.6.02.8000 0569175v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

1 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA 
  

PROCESSO Nº: 0003873-40.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Data: XX de XXXX de 2019 
Horário de Abertura: XX horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

Local: www.comprasnet.gov.br 
 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando o Registro de Preços 
de material de consumo – gênero alimentício (água mineral envasada em 
garrafões de 20 litros), para suprir a demanda do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas na Capital, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892 
de 23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488 de 30/08/2018 e, 
subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, o 
Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria 
deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de 
consumo – gênero alimentício (água mineral envasada em garrafões de 20 litros 
– quantidade total de 3.600 garrafões), para suprir a demanda das unidades 
administrativas e cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 
Maceió/AL, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 

1.1.1. Os garrafões deverão ser fornecidos pela Contratada em regime de 
empréstimo. 

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1.  O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste 
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as 
necessidades do TRE/AL, devendo-se observar, entretanto, o quantitativo 
mínimo a ser solicitado disposto no Anexo I. 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

2 

2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional 
Eleitoral a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a 
aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido 
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido 
é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor 
da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o 
obtido em referida licitação. 

 
3 - DO PRAZO DE ENTREGA 
 
3.1. O prazo de entrega será de, no máximo, 48h (quarenta e oito horas) 
antes, contados a partir do recebimento da solicitação da Seção do 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

4.1.1.  O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006. 

 
4.2.  Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
 

4.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste 
Edital.  

 
4.3. No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo 
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º 
da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no 
referido diploma legal. 
 
4.4.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
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4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 
4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício 
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova 
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto 
nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que 
também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e 
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, 
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, 
§ 6º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão 
pública. (art. 13º, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.2.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13º, inciso IV, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
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6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e 
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com 
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir 
da data da disponibilização do Edital no site www.comprasnet.gov.br e até a 
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico. 
 

6.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 
5.450/2005). 

 
6.4.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando 
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, 
observado o disposto no item 6.7 do edital; e 
b) descrição completa do item ofertado de acordo com o Anexo I 
deste Edital. 

 
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para 
que a descrição complementar não contrarie as especificações constantes 
no edital, sob pena de desclassificação. 

 
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que 
pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste 
edital. 
 

6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais 
mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão 
consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo 
de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou 
qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação 
somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 
6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca do material ofertado. 
 
6.4.5. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada de cada 
item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste Edital. 

 
6.5.  As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, 
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio 
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na 
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo 
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
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6.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, 
encargos legais, embalagens, frete etc. 
 
6.7.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o 
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão 
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de 
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste 
edital. 
 
6.9.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
6.10.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, 
pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância 
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a 
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens 
deste edital. 
 
6.12.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os 
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 
se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser 
encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da 
conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1.  O Pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos 
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações detalhadas no presente Edital. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no 
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

 
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e 
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 
licitantes. 
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7.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente 
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário do 
item ofertado. 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, 
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço 
utilizado para divulgação desta licitação. 
 

8.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente 
dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 
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9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
9.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério de menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor obtido pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, no valor unitário de 
R$ 5,41 (cinco reais e quarenta e um centavos), totalizando o valor de R$ 
19.490,40 (dezenove mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos), o 
que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
 
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
 
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

 
9.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

  
10 - DA HABILITAÇÃO. 
 
10.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação 
Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido 
por meio de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda 
Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório 
com data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o 
documento do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo 
referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o 
licitante o encaminhe, via protocolo. 
 

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através 
de certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em 
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do 
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, 
conforme item 6.5. do edital: 
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c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
à habilitação da empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega 
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos;  
c.3) Declaração de que se enquadra com Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte; 
c.4) Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

 
10.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à 
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros 
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da 
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br). 
 
10.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, 
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, 
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade. 

 
10.3.1.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 
documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 
10.4.   A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, 
obrigatoriamente, Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida 
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, 
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015. 
 

10.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade 
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado 
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 
da fase de habilitação. 
 
10.4.3.      A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
10.4.4.     A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 
10.4.1. e 10.4.3. 
 
10.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
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10.5.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o 
disposto na alínea a.1 do item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo 
complementação posterior. 
 
10.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
10.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
10.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
11.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela 
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h 
(vinte e quatro horas). 
 
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 

 
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão 
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: 
www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
12 - DOS RECURSOS. 
 
12.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, 
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
12.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 
fechando ao término do tempo informado. 
 
12.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação 
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das 
razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos 
demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após 
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
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12.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
12.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
13.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os 
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma 
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 

14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN 
– Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, 
nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 

 
14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
14.3.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados 
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições 
estabelecidos no subitem 14.3.1., podendo ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela administração. 
 

14.3.1.  O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços 
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento 
da convocação para assinatura do documento, em conformidade com o 
previsto no art. 64, da Lei n. 8.666/1993. 
 
14.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 14.3 será 
elaborado desde que viabilizado pelo sistema comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013. 

 
14.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata 
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
14.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
14.6.  A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, 
dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3.1, ensejará a aplicação das 
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penalidades aludidas no item 14.13 deste edital, bem como às do art. 28 do 
Decreto n. 5.450/2005. 
 
14.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
14.8. A existência de preços registrados não obriga a administração a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de 
condições. 
 
14.9. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante 
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo 
confirmar o seu recebimento. 
 
14.10. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será 
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos 
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
14.11. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta 
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará 
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis. 
 
14.12.  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão 
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, 
§ 3º do Decreto nº 7.892/2013. 
 
14.13.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
14.13.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas 
“a”, “b” e “d” do subitem 14.13. será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
14.13.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique 
o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) por razão de interesse público; ou 
b) a pedido do fornecedor. 

 

14.14.  O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto 
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, 
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mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções 
contratuais e legais. 
 

14.14.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
14.15.  O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do 
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação 
das mesmas. 
 
14.16. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto n.º 7.892/2013. 
 
14.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 
14.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
14.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
15.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem classificatória indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem 
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
correspondente Ata de Registro de Preços; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços 
ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações; e 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
Ata de Registro de Preços, conforme subitem 14.16. 
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15.2. São ainda obrigações do Órgão Gerenciador da Ata, na condição de 
contratante: 
 

a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades 
encontradas no fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando 
prazo para sua correção; 
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o 
material recebido e discriminado; 
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de 
constatado o cumprimento efetivo das obrigações assumidas; 
e) Comunicar imediatamente ao Detentor da Ata qualquer irregularidade 
manifestada na execução contratual; 
f) Utilizar, de modo exclusivo, os garrafões para acondicionar água mineral 
nas instalações, sendo vedado o seu uso para outros fins; e 
g) Não ceder, nem dar em locação, nem emprestar os garrafões de água, 
no todo ou em parte, sob qualquer pretexto. 

 
16. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
16.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na respectiva Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da correspondente Ata; 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as 
condições de idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às 
demais disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; e 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que 
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata. 
 

16.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de CONTRATADO: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações deste Edital e com os termos da proposta de preços; 
b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
garrafões de água em que se verificarem vícios; 
c)Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da 
contratação em, no máximo, 02 (dois) dias úteis; 
d) Responder integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente 
à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelo CONTRATANTE; 
e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 
f) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se a outras obrigações 
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previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
g) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que a Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL possa efetuar pedidos sempre que julgar 
necessário, devendo a empresa contratada acompanhar diariamente tal 
endereço para satisfazer as demandas do CONTRATANTE; 
h) Zelar pela perfeita execução dos fornecimentos contratados, devendo 
as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24h 
(vinte e quatro horas), a contar da solicitação, salvo ocorrência de força 
maior; 
i) Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
j) Cumprir as determinações do Gestor do Contrato, a fim de que os 
serviços sejam regularmente prestados; 
k) Sanar, às suas expensas, os vícios observados na execução do objeto 
deste edital; 
l) Responder pela adequação, qualidade e segurança do fornecimento do 
material prestado; 
m) Não terceirizar a entrega de garrafões; 
n) Efetuar o fornecimento da água no mesmo tipo de garrafão que lhe for 
entregue, devendo se receber garrafão em acrílico efetuar o fornecimento 
em garrafão acrílico, e se receber o garrafão borrachudo efetuar o 
fornecimento em garrafão borrachudo; 
o) Não efetuar o fornecimento em garrafões com mais de dois anos de 
fabricação, soldados e/ou quebrados, nem tão pouco de água com prazo 
de validade inferior a 60 dias, a contar da sua entrega; 
p) Comprovar que os garrafões de água mineral de 20 litros repassados 
para este Tribunal, por força contratual, são envasados por indústrias que 
sigam as recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro de 
2006 da ANVISA, bem como, entregar, no ato de assinatura desta Ata de 
Registro de Preços, análises microbiológicas e de contaminantes químicos, 
atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do 
respectivo procedimento licitatório, realizadas em laboratório 
devidamente credenciado para essa finalidade pela ANVISA. 
q) Efetuar inspeção dos garrafões pertencentes ao CONTRATANTE antes 
do fornecimento de água, a fim de que sejam descartados vasilhames 
danificados ou fora do prazo de validade; 
r) Efetuar o fornecimento preferencialmente mediante a troca de 
vasilhames; e a retirada de botijões para envasamento e posterior 
devolução só poderá ser feita mediante acordo entre as partes; 
s) Verificar, na primeira entrega, o quantitativo de garrafões já disponíveis 
pelo CONTRATANTE e, por conseguinte, fornecer o quanto necessário para 
completar a quantidade suficiente; e 
t) Constar no produto, além dos padrões estabelecidos na legislação 
vigente, o lacre de segurança e o rótulo próprio, indicando a marca, a 
procedência, a validade e o Selo Fiscal de Controle da Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

 
17. DA PUBLICIDADE. 
 
17.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no 
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a 
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 
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11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 
8.666/93. 
 
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
18.1. Os garrafões de água objeto deste Edital deverão ser entregues, 
durante o horário de expediente da Seção do Almoxarifado do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200 D, 
Serraria, CEP 57083-410, Maceió/AL, em até 48h (quarenta e oito horas), 
contados do recebimento da solicitação da referida unidade administrativa 
eleitoral. 
 
18.2.  O recebimento dos garrafões de água será feito por cada Cartório 
Eleitoral, constante no Anexo I, deste Edital, que os efetuará: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 
 

18.3.   Os produtos serão rejeitados nas seguintes hipóteses: 
 

a) havendo incompatibilidade com as especificações previstas na 
proposta; 
b) quando fora do prazo de validade; 
c) em sendo o produto impróprio para o consumo. 

 
18.4.  O prazo para a Seção de Almoxarifado proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, é de 03 (três) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto do fornecimento. 
 

18.5.  Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos 
mediante recibo. 

 
18.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
18.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à 
multa prevista no item 20.4, alínea “b”. 
 
19 – DA VALIDADE DOS MATERIAIS 
 
19.1.  A água mineral contida nos garrafões deverá ter validade mínima de 
60 (sessenta) dias, contados de sua entrega. 
 

19.1.1 Se após o recebimento houver alteração de gosto, cheiro e/ou 
consistência, a empresa CONTRATADA fica obrigada a repor o 
respectivo garrafão de água mineral, sem custo adicional para a 
CONTRATANTE. 
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20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
20.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se 
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida 
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital 
e das demais cominações legais.  

 
20.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, 
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos 
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
20.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-
as dos pagamentos a serem efetuados. 

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

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais 
severas; 

b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), ao dia calculada sobre o 
valor da parcela não cumprida, considerando a data da notificação, até 
que seja sanada a irregularidade, calculado sobre o valor atualizado da 
contratação; 

c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da contratação, 
quando decorridos 30 (trinta) dias de atraso no cumprimento das 
obrigações, ou pelo não atendimento à convocação para assinatura da Ata 
de Registro de Preços; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
20.4.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o 
atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações 
contratuais; 

 
20.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
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20.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, 
o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do 
material em atraso. 
 

20.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
20.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
20.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
20.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
20.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º, e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
20.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
20.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
20.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

20.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
diário Eletrônico. 

 
20.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
20.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
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21- DO PAGAMENTO. 
 
21.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária 
de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o envio da(s) 
respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL. 
 
21.2. A Seção de Almoxarifado do TRE/AL poderá requerer o envio da Nota 
Fiscal concomitantemente ao fornecimento de alguns recibos, de acordo com 
sua conveniência, situação em que efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias 
úteis, contados da entrega da respectiva Nota Fiscal. 
 
21.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
21.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
21.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
21.6.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
21.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
22.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo). 
 
22.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
23.1. 23.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, 
revogar o certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no 
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todo ou em parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação 
vigente. 
 
23.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório. 
 
23.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o 
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas. 
 
23.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente no TRE/AL. 
 
23.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de habilitação e classificação. 
 
23.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem 
comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
23.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
23.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765. 
 
23.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a 
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito 
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 24.10, no 
caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
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23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações do item e valor unitário máximo admitido; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; e 

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas 
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

1.1. Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com 
vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas na Capital. 

 2. DA JUSTIFICATIVA 

2.2. Atender as demandas das unidades administrativas e cartorárias do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Capital, proporcionando melhores 
condições de trabalho ao seu corpo funcional. 

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

3.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através Pregão Eletrônico, com ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, para o exercício 2019/2020, tipo menor preço por item. 

A natureza da entrega será na forma de EMPRÉSTIMO, devendo a contratada 
fornecer o produto com o  garrafão de sua propriedade, sob os critérios próprios 
de envasamento e rígida verificação quanto a sua validade. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1. A solicitação será de acordo com as necessidades do Órgão; 

4.1.1. A quantidade total da Ata é de 3.600 garrafões. O Quantitativo mínimo de 
aquisição será de 2.400 unidades. 

4.2. Estima-se um consumo médio semanal, na ordem de 60 garrafões, 
podendo sofrer ajustes tanto para menor como para maior, observados os 
limites da legislação vigente; 

4.3. O fornecimento será feito no endereço do Almoxarifado, sito na Av. Menino 
Marcelo, 7200-D, Serraria, ou em qualquer outro endereço fornecido 
oportunamente pelo CONTRATANTE, desde que com antecedência mínima de 
48 horas e dentro do território do município de Maceió; 

4.4. A entrega dos produtos será feita mediante solicitação da Seção de Almoxa
rifado, por telefone ou e-mail; 

4.5. O prazo de validade da água mineral envasada deve ser de, no mínimo, 60 
dias, a contar da data da entrega. Se após o recebimento houver alteração de 
gosto, cheiro e/ou consistência, a empresa CONTRATADA fica obrigada a repor 
o respectivo garrafão de água mineral, sem custo adicional para a 
CONTRATANTE; 
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4.6. Não serão aceitos garrafões com mais de dois anos de fabricação, soldados 
e/ou quebrados; 

4.7. A empresa CONTRATADA deverá comprovar que os garrafões de água 
mineral de 20 litros repassados para este Tribunal, por força contratual, são 
envasados por indústrias que sigam as recomendações da Resolução RDC nº 
173, de 13 de setembro de 2006 da ANVISA, bem como deverá entregar, no ato 
de assinatura do contrato, análises microbiológicas e de contaminantes 
químicos, atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do 
respectivo procedimento licitatório, realizadas em laboratório devidamente 
credenciado para essa finalidade pela ANVISA; 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

5.2. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios; 

5.3. Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da 
contratação em, no máximo, 02 dias úteis; 

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

5.5. Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 

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

5.7. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para 
contratar com a Administração Pública, além de se sujeitar a outras obrigações 
previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

5.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para 
que a Seção de Almoxarifado possa efetuar pedidos sempre que julgar 
necessário, devendo a CONTRATADA acompanhar diariamente tal endereço 
para satisfazer as demandas do CONTRATANTE; 

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

5.10. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
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5.11. Cumprir as determinações do Gestor do contrato, a fim de que os serviços 
sejam regularmente prestados; 

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

5.13. A contratada deverá ter condições de entregar eventualmente, no mesmo 
dia, até 100 garrafões de água; 

5.14. É vedada a terceirização da entrega de garrafões. 

5.15. Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos 
assinados/carimbados pelos servidores do Almoxarifado para efeito de 
comparação com os recibos entregues no ato da entrega da água. Esse envio 
pode ser na forma eletrônica (digitalizado). 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

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

6.2. Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação e neste 
Termo de Referência; 

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

6.4. Os garrafões serão utilizados exclusivamente para acondicionar água nas 
instalações do TRE/AL, não sendo cabível seu uso para outros fins; 

6.5. O TRE/AL não poderá ceder, dar em locação ou emprestar o objeto do 
presente empréstimo, no todo ou em parte, sob qualquer pretexto; 

6.6. A responsabilidade pelo uso indevido será do fiscal do contrato conforme 
item 7 deste Termo de referência. 

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais 
será exercida por servidores da Seção de Almoxarifado, ficando o cargo de 
gestão ao substituto imediato da Chefia e ao Chefe da unidade o cargo de 
fiscalização; 

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

8. DO PAGAMENTO 
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8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 dias úteis, após o envio da(s) 
respectiva(s) nota(s) fiscal(ais), devidamente atestada(s) pela Seção de 
Almoxarifado; 

8.2. A Seção de Almoxarifado poderá requerer o envio da Nota Fiscal 
concomitantemente ao fornecimento de alguns recibos, de acordo com sua 
conveniência, situação em que efetuará o pagamento em até 10 dias úteis, 
contados da entrega da respectiva Nota Fiscal; 

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

8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

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

9. DO REAJUSTE 

9.1. O valor contratado para o objeto deste Termo de Referência é fixo e 
inalterável. 

 10. DA DOTAÇÃO 

10.1 Os custos da presente contratação serão suportados à custa do orçamento 
destinado ao exercício de 2019/2020. 

11. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

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

11.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

11.1.2. Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida, 
considerando a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade, 
calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

11.1.3. Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 
30 dias de atraso no cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à 
convocação para assinatura do contrato; 

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

11.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 02 dias do início do cumprimento das obrigações contratuais; 
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11.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa; 

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

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. A adjudicação será por item; 

12.2. O fornecedor contratado fica obrigado a atender aos pedidos efetuados 
durante a vigência do Contrato; 

12.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor 
valor unitário da água mineral envasada em garrafão de 20 litros; 

12.4. O valor ofertado deverá incluir o custo de transporte, carga e descarga 
dos produtos. 

13. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE APLICADOS 

13.1. Dado o tipo de material, não há no momento, como determinarmos 
critérios específicos para tal aquisição. 
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AANNEEXXOO  IIII 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? 
(   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019 

Processo nº 0003873-40.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019 

 
MINUTA 

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, neste Município, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa 
................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE), inscrita no CNPJ nº …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento do material abaixo relacionado, conforme condições descritas nos 
Anexo I do Pregão Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, 
de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e 
demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do item abaixo, 
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 
1.2. Relação de licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do 
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 14.13 
do edital do PE nº XX/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

    

    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta Ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. TOTAL 

REGISTRADA 

QUANTIDADE 
MÍNIMA A SER 

ADQUIRIDA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR  
TOTAL  
(R$) 

 
   3.600 2.400   
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3.1. O prazo de entrega será de, no máximo, 48h (quarenta e oito horas) 
antes, contados a partir do recebimento da solicitação da Seção do 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem 
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços 
ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações; e 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
presente Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 
 

a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades 
encontradas no fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando 
prazo para sua correção; 
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o 
material recebido e discriminado; 
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de 
constatado o cumprimento efetivo das obrigações assumidas; 
e) Comunicar imediatamente ao Detentor da Ata qualquer irregularidade 
manifestada na execução contratual; 
f) Utilizar, de modo exclusivo, os garrafões para acondicionar água mineral 
nas instalações, sendo vedado o seu uso para outros fins; e 
g) Não ceder, nem dar em locação, nem emprestar os garrafões de água, 
no todo ou em parte, sob qualquer pretexto. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as 
condições de idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às 
demais disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; e 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que 
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata. 
 

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de CONTRATADO: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2019 e com os termos 
da proposta de preços; 
b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
garrafões de água em que se verificarem vícios; 
c) Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da 
contratação em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas; 
d) Responder integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente 
à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelo CONTRATANTE; 
e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 
f) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se a outras obrigações 
previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
g) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que a Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL possa efetuar pedidos sempre que julgar 
necessário, devendo a empresa contratada acompanhar diariamente tal 
endereço para satisfazer as demandas do CONTRATANTE; 
h) Zelar pela perfeita execução dos fornecimentos contratados, devendo 
as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24h 
(vinte e quatro horas), a contar da solicitação, salvo ocorrência de força 
maior; 
i) Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
j) Cumprir as determinações do Gestor do Contrato, a fim de que os 
serviços sejam regularmente prestados; 
k) Sanar, às suas expensas, os vícios observados na execução do objeto 
deste edital; 
l) Responder pela adequação, qualidade e segurança do fornecimento do 
material prestado; 
m) Não terceirizar a entrega de garrafões; 
n) Efetuar o fornecimento da água no mesmo tipo de garrafão que lhe for 
entregue, devendo se receber garrafão em acrílico efetuar o fornecimento 
em garrafão acrílico, e se receber o garrafão borrachudo efetuar o 
fornecimento em garrafão borrachudo; 
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o) Não efetuar o fornecimento em garrafões com mais de dois anos de 
fabricação, soldados e/ou quebrados, nem tão pouco de água com prazo 
de validade inferior a 60 dias, a contar da sua entrega; 
p) Comprovar que os garrafões de água mineral de 20 litros repassados 
para este Tribunal, por força contratual, são envasados por indústrias que 
sigam as recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro de 
2006 da ANVISA, bem como entregar, no ato de assinatura desta Ata de 
Registro de Preços, análises microbiológicas e de contaminantes químicos, 
atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do 
respectivo procedimento licitatório, realizadas em laboratório 
devidamente credenciado para essa finalidade pela ANVISA; 
q) Efetuar inspeção dos garrafões pertencentes ao CONTRATANTE antes 
dos fornecimento de água, a fim de que sejam descartados vasilhames 
com mais de dois anos de fabricação, soldados e/ou quebrados; 
r) Efetuar o fornecimento preferencialmente mediante a troca de 
vasilhames; e a retirada de botijões para envasamento e posterior 
devolução só poderá ser feita mediante acordo entre as partes; 
s) Verificar, na primeira entrega, o quantitativo de garrafões já disponíveis 
pelo CONTRATANTE e, por conseguinte, fornecer o quanto necessário para 
completar a quantidade suficiente; e 
t) Constar no produto, além dos padrões estabelecidos na legislação 
vigente, o lacre de segurança e o rótulo próprio, indicando a marca, a 
procedência, a validade e o Selo Fiscal de Controle da Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

 
6 - DO PAGAMENTO. 
 
6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o envio da(s) respectiva(s) 
nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL. 
 
6.2. A Seção de Almoxarifado do TRE/AL poderá requerer o envio da Nota 
Fiscal concomitante ao fornecimento do respectivo item, situação em que 
efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis, contados da entrega da 
respectiva Nota Fiscal. 
 
6.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
6.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
6.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
6.6.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
6.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. Os garrafões de água objeto deste Edital deverão ser entregues, 
durante o horário de expediente da Seção do Almoxarifado do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, bairro 
Antares, CEP 57083-410, Maceió/AL, em até 48 (quarenta e oito) horas, 
contados do recebimento da solicitação da referida unidade administrativa 
eleitoral. 
 
7.2.  O material será recebido: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 

 
7.3.   Os produtos serão rejeitados nas seguintes hipóteses: 
 

a) havendo incompatibilidade com as especificações previstas na 
proposta; 
b) quando fora do prazo de validade; 
c) em sendo o produto impróprio para o consumo. 

 
7.4.  O prazo para a Seção de Almoxarifado proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, é de 03 (três) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto do fornecimento. 
 
7.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
7.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
7.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 05 
(cinco) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à 
multa prevista na alínea “b” do subitem 8.4. 
 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
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8.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se 
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida 
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
 
8.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, 
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos 
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
8.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-
as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
8.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 
 

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), ao dia calculada sobre o 
valor da parcela não cumprida, considerando a data da notificação, até 
que seja sanada a irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do 
contrato; 
 
d) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, 
quando decorridos 30 (trinta) dias de atraso no cumprimento das 
obrigações, ou pelo não atendimento à convocação para assinatura do 
contrato; 
 
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 

8.4.1. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, 
o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor 
do material em atraso. 
 
8.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 05 (cinco) 
dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
8.4.3. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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8.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 

 
8.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
8.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
8.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
8.9.  Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o §3º do art. 86 e §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
8.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
8.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
8.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
diário Eletrônico. 

 
8.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
8.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS 

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da 
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Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 
7.892/2013. 

10 – DA PUBLICAÇÃO 

10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do 
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente 
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, após lido e achado 
conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL: 

 

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente  
 
Pela Empresa: 
 

Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2019.
À AJ-DG,
para análise de minuta de edital alterada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 19/07/2019, às 08:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569265 e o código CRC A6BB50C8.
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PROCESSO : 0003873-40.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : REGISTRO DE PREÇOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ÁGUA MINERAL 

 

Parecer nº 1427 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Tratam os presentes autos de aquisição de gêneros

alimentícios  (água mineral envasada em garrafões de 20
litros), para suprir a demanda do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas na Capital, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal
(0536254).

Retornam os autos a esta Assessoria Jurídica, após
a satisfação das diligências solicitadas à ocasião do Parecer
1329 (0564536).

Dessa forma, em complemento ao antedito parecer
(0564536) e nos termos do parágrafo único, do Art. 38, da Lei
nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta de
edital  (0569264) que visa à realização de licitação na
modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando o Registro de Preços de material
de consumo – gênero alimentício (água mineral envasada em
garrafões de 20 litros), para suprir a demanda do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas na Capital, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal.

 À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 19/07/2019, às 12:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 19/07/2019, às 12:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569420 e o código CRC 348CDD25.
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CONCLUSÃO

Maceió, 22 de julho de 2019.

Senhor Presidente,

 

Cuida-se de procedimento tendente à aquisição de gêneros alimentícios (água mineral
envasada em garrafões de 20 litros), para suprir a demanda do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas na Capital, mediante Registro de Preços.

 

A Assessoria Jurídica desta Direção Geral aprovou a minuta de certame constante do
evento SEI nº 0569264, frente a sua regularidade jurídica.

 

Assim, torno os autos conclusos a Vossa Excelência, com a sugestão de que seja
autorizada a abertura de procedimento licitatório para a aquisição em comento.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/07/2019, às 19:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569868 e o código CRC CCDBA56D.
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PROCESSO : 0003873-40.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase externa. Pregão eletrônico.

 

Decisão nº 2177 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta na Conclusão GDG 0569868.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase externa do
certame licitatório, na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do
tipo menor preço, objetivando o Registro de Preços de material  de
consumo - gênero alimentício (água mineral envasada em garrafões
de 20 litros), com vistas a suprir às demandas das unidades
administrativas e cartorárias, de acordo com a solicitação da
Secretaria de Administração.

À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0569264, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
por meio do Parecer nº 1329 (0564536), complementado pelo
Parecer nº 1427 (0569420) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente, no exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 25/07/2019, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570768 e o código CRC A6AC9111.
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DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2019.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para cumprimento

da Decisão 2177, 0570768.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 26/07/2019, às 17:11, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572779 e o código CRC 243A168B.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3344//22001199  
  

PROCESSO Nº: 0003873-40.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Data: 13 de agosto de 2019 
Horário de Abertura: 14 horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando o Registro de Preços 
de material de consumo – gênero alimentício (água mineral envasada em 
garrafões de 20 litros), para suprir a demanda do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas na Capital, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892 
de 23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488 de 30/08/2018 e, 
subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, o 
Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria 
deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de 
consumo – gênero alimentício (água mineral envasada em garrafões de 20 litros 
– quantidade total de 3.600 garrafões), para suprir a demanda das unidades 
administrativas e cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 
Maceió/AL, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 

1.1.1. Os garrafões deverão ser fornecidos pela Contratada em regime de 
empréstimo. 

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1.  O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste 
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as 
necessidades do TRE/AL, devendo-se observar, entretanto, o quantitativo 
mínimo a ser solicitado disposto no Anexo I. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional 
Eleitoral a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a 
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aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido 
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido 
é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor 
da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o 
obtido em referida licitação. 

 
3 - DO PRAZO DE ENTREGA 
 
3.1. O prazo de entrega será de, no máximo, 48h (quarenta e oito horas) 
antes, contados a partir do recebimento da solicitação da Seção do 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

4.1.1.  O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006. 

 
4.2.  Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
 

4.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste 
Edital.  

 
4.3. No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo 
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º 
da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no 
referido diploma legal. 
 
4.4.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
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4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 
4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício 
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova 
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto 
nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que 
também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e 
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, 
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, 
§ 6º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão 
pública. (art. 13º, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.2.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13º, inciso IV, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
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6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e 
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com 
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir 
da data da disponibilização do Edital no site www.comprasnet.gov.br e até a 
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico. 
 

6.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 
5.450/2005). 

 
6.4.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando 
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, 
observado o disposto no item 6.7 do edital; e 
b) descrição completa do item ofertado de acordo com o Anexo I 
deste Edital. 

 
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para 
que a descrição complementar não contrarie as especificações constantes 
no edital, sob pena de desclassificação. 

 
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que 
pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste 
edital. 
 

6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais 
mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão 
consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo 
de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou 
qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação 
somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 
6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca do material ofertado. 
 
6.4.5. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada de cada 
item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste Edital. 

 
6.5.  As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, 
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio 
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na 
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo 
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
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6.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, 
encargos legais, embalagens, frete etc. 
 
6.7.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o 
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão 
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de 
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste 
edital. 
 
6.9.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
6.10.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, 
pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância 
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a 
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens 
deste edital. 
 
6.12.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os 
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 
se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser 
encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da 
conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1.  O Pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos 
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações detalhadas no presente Edital. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no 
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

 
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e 
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 
licitantes. 
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7.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente 
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário do 
item ofertado. 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, 
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço 
utilizado para divulgação desta licitação. 
 

8.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente 
dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 
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9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
9.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério de menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor obtido pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, no valor unitário de 
R$ 5,41 (cinco reais e quarenta e um centavos), totalizando o valor de R$ 
19.490,40 (dezenove mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos), o 
que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
 
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
 
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

 
9.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

  
10 - DA HABILITAÇÃO. 
 
10.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação 
Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido 
por meio de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda 
Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório 
com data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o 
documento do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo 
referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o 
licitante o encaminhe, via protocolo. 
 

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através 
de certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em 
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do 
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, 
conforme item 6.5. do edital: 
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c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
à habilitação da empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega 
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos;  
c.3) Declaração de que se enquadra com Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte; 
c.4) Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

 
10.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à 
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros 
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da 
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br). 
 
10.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, 
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, 
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade. 

 
10.3.1.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 
documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 
10.4.   A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, 
obrigatoriamente, Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida 
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, 
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015. 
 

10.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade 
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado 
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 
da fase de habilitação. 
 
10.4.3.      A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
10.4.4.     A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 
10.4.1. e 10.4.3. 
 
10.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
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10.5.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o 
disposto na alínea a.1 do item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo 
complementação posterior. 
 
10.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
10.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
10.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
11.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela 
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h 
(vinte e quatro horas). 
 
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 

 
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão 
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: 
www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
12 - DOS RECURSOS. 
 
12.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, 
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
12.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 
fechando ao término do tempo informado. 
 
12.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação 
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das 
razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos 
demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após 
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
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12.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
12.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
13.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os 
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma 
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 

14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN 
– Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, 
nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 

 
14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
14.3.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados 
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições 
estabelecidos no subitem 14.3.1., podendo ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela administração. 
 

14.3.1.  O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços 
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento 
da convocação para assinatura do documento, em conformidade com o 
previsto no art. 64, da Lei n. 8.666/1993. 
 
14.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 14.3 será 
elaborado desde que viabilizado pelo sistema comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013. 

 
14.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata 
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
14.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
14.6.  A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, 
dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3.1, ensejará a aplicação das 
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penalidades aludidas no item 14.13 deste edital, bem como às do art. 28 do 
Decreto n. 5.450/2005. 
 
14.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
14.8. A existência de preços registrados não obriga a administração a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de 
condições. 
 
14.9. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante 
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo 
confirmar o seu recebimento. 
 
14.10. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será 
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos 
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
14.11. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta 
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará 
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis. 
 
14.12.  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão 
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, 
§ 3º do Decreto nº 7.892/2013. 
 
14.13.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
14.13.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas 
“a”, “b” e “d” do subitem 14.13. será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
14.13.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique 
o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) por razão de interesse público; ou 
b) a pedido do fornecedor. 

 

14.14.  O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto 
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, 
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mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções 
contratuais e legais. 
 

14.14.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
14.15.  O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do 
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação 
das mesmas. 
 
14.16. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto n.º 7.892/2013. 
 
14.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 
14.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
14.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
15.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem classificatória indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem 
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
correspondente Ata de Registro de Preços; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços 
ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações; e 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
Ata de Registro de Preços, conforme subitem 14.16. 
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15.2. São ainda obrigações do Órgão Gerenciador da Ata, na condição de 
contratante: 
 

a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades 
encontradas no fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando 
prazo para sua correção; 
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o 
material recebido e discriminado; 
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de 
constatado o cumprimento efetivo das obrigações assumidas; 
e) Comunicar imediatamente ao Detentor da Ata qualquer irregularidade 
manifestada na execução contratual; 
f) Utilizar, de modo exclusivo, os garrafões para acondicionar água mineral 
nas instalações, sendo vedado o seu uso para outros fins; e 
g) Não ceder, nem dar em locação, nem emprestar os garrafões de água, 
no todo ou em parte, sob qualquer pretexto. 

 
16. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
16.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na respectiva Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da correspondente Ata; 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as 
condições de idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às 
demais disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; e 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que 
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata. 
 

16.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de CONTRATADO: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações deste Edital e com os termos da proposta de preços; 
b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
garrafões de água em que se verificarem vícios; 
c)Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da 
contratação em, no máximo, 02 (dois) dias úteis; 
d) Responder integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente 
à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelo CONTRATANTE; 
e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 
f) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se a outras obrigações 
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previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
g) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que a Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL possa efetuar pedidos sempre que julgar 
necessário, devendo a empresa contratada acompanhar diariamente tal 
endereço para satisfazer as demandas do CONTRATANTE; 
h) Zelar pela perfeita execução dos fornecimentos contratados, devendo 
as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24h 
(vinte e quatro horas), a contar da solicitação, salvo ocorrência de força 
maior; 
i) Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
j) Cumprir as determinações do Gestor do Contrato, a fim de que os 
serviços sejam regularmente prestados; 
k) Sanar, às suas expensas, os vícios observados na execução do objeto 
deste edital; 
l) Responder pela adequação, qualidade e segurança do fornecimento do 
material prestado; 
m) Não terceirizar a entrega de garrafões; 
n) Efetuar o fornecimento da água no mesmo tipo de garrafão que lhe for 
entregue, devendo se receber garrafão em acrílico efetuar o fornecimento 
em garrafão acrílico, e se receber o garrafão borrachudo efetuar o 
fornecimento em garrafão borrachudo; 
o) Não efetuar o fornecimento em garrafões com mais de dois anos de 
fabricação, soldados e/ou quebrados, nem tão pouco de água com prazo 
de validade inferior a 60 dias, a contar da sua entrega; 
p) Comprovar que os garrafões de água mineral de 20 litros repassados 
para este Tribunal, por força contratual, são envasados por indústrias que 
sigam as recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro de 
2006 da ANVISA, bem como, entregar, no ato de assinatura desta Ata de 
Registro de Preços, análises microbiológicas e de contaminantes químicos, 
atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do 
respectivo procedimento licitatório, realizadas em laboratório 
devidamente credenciado para essa finalidade pela ANVISA. 
q) Efetuar inspeção dos garrafões pertencentes ao CONTRATANTE antes 
do fornecimento de água, a fim de que sejam descartados vasilhames 
danificados ou fora do prazo de validade; 
r) Efetuar o fornecimento preferencialmente mediante a troca de 
vasilhames; e a retirada de botijões para envasamento e posterior 
devolução só poderá ser feita mediante acordo entre as partes; 
s) Verificar, na primeira entrega, o quantitativo de garrafões já disponíveis 
pelo CONTRATANTE e, por conseguinte, fornecer o quanto necessário para 
completar a quantidade suficiente; e 
t) Constar no produto, além dos padrões estabelecidos na legislação 
vigente, o lacre de segurança e o rótulo próprio, indicando a marca, a 
procedência, a validade e o Selo Fiscal de Controle da Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

 
17. DA PUBLICIDADE. 
 
17.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no 
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a 
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 

Edital do PE nº 33/2019 (0573732)         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 152



 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

15 

11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 
8.666/93. 
 
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
18.1. Os garrafões de água objeto deste Edital deverão ser entregues, 
durante o horário de expediente da Seção do Almoxarifado do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200 D, 
Serraria, CEP 57083-410, Maceió/AL, em até 48h (quarenta e oito horas), 
contados do recebimento da solicitação da referida unidade administrativa 
eleitoral. 
 
18.2.  O recebimento dos garrafões de água será feito por cada Cartório 
Eleitoral, constante no Anexo I, deste Edital, que os efetuará: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 
 

18.3.   Os produtos serão rejeitados nas seguintes hipóteses: 
 

a) havendo incompatibilidade com as especificações previstas na 
proposta; 
b) quando fora do prazo de validade; 
c) em sendo o produto impróprio para o consumo. 

 
18.4.  O prazo para a Seção de Almoxarifado proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, é de 03 (três) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto do fornecimento. 
 

18.5.  Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos 
mediante recibo. 

 
18.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
18.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à 
multa prevista no item 20.4, alínea “b”. 
 
19 – DA VALIDADE DOS MATERIAIS 
 
19.1.  A água mineral contida nos garrafões deverá ter validade mínima de 
60 (sessenta) dias, contados de sua entrega. 
 

19.1.1 Se após o recebimento houver alteração de gosto, cheiro e/ou 
consistência, a empresa CONTRATADA fica obrigada a repor o 
respectivo garrafão de água mineral, sem custo adicional para a 
CONTRATANTE. 
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20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
20.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se 
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida 
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital 
e das demais cominações legais.  

 
20.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, 
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos 
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
20.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-
as dos pagamentos a serem efetuados. 

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

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais 
severas; 

b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), ao dia calculada sobre o 
valor da parcela não cumprida, considerando a data da notificação, até 
que seja sanada a irregularidade, calculado sobre o valor atualizado da 
contratação; 

c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da contratação, 
quando decorridos 30 (trinta) dias de atraso no cumprimento das 
obrigações, ou pelo não atendimento à convocação para assinatura da Ata 
de Registro de Preços; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
20.4.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o 
atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações 
contratuais; 

 
20.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
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20.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, 
o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do 
material em atraso. 
 

20.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
20.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
20.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
20.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
20.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º, e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
20.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
20.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
20.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

20.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
diário Eletrônico. 

 
20.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
20.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
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21- DO PAGAMENTO. 
 
21.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária 
de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o envio da(s) 
respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL. 
 
21.2. A Seção de Almoxarifado do TRE/AL poderá requerer o envio da Nota 
Fiscal concomitantemente ao fornecimento de alguns recibos, de acordo com 
sua conveniência, situação em que efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias 
úteis, contados da entrega da respectiva Nota Fiscal. 
 
21.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
21.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
21.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
21.6.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
21.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
22.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo). 
 
22.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
23.1. 23.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, 
revogar o certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no 
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todo ou em parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação 
vigente. 
 
23.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório. 
 
23.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o 
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas. 
 
23.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente no TRE/AL. 
 
23.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de habilitação e classificação. 
 
23.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem 
comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
23.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
23.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765. 
 
23.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a 
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito 
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 24.10, no 
caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
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23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações do item e valor unitário máximo admitido; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; e 

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas 
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 30 de julho de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

1.1. Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com 
vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas na Capital. 

 2. DA JUSTIFICATIVA 

2.2. Atender as demandas das unidades administrativas e cartorárias do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Capital, proporcionando melhores 
condições de trabalho ao seu corpo funcional. 

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

3.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através Pregão Eletrônico, com ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, para o exercício 2019/2020, tipo menor preço por item. 

A natureza da entrega será na forma de EMPRÉSTIMO, devendo a contratada 
fornecer o produto com o  garrafão de sua propriedade, sob os critérios próprios 
de envasamento e rígida verificação quanto a sua validade. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1. A solicitação será de acordo com as necessidades do Órgão; 

4.1.1. A quantidade total da Ata é de 3.600 garrafões. O Quantitativo mínimo de 
aquisição será de 2.400 unidades. 

4.2. Estima-se um consumo médio semanal, na ordem de 60 garrafões, 
podendo sofrer ajustes tanto para menor como para maior, observados os 
limites da legislação vigente; 

4.3. O fornecimento será feito no endereço do Almoxarifado, sito na Av. Menino 
Marcelo, 7200-D, Serraria, ou em qualquer outro endereço fornecido 
oportunamente pelo CONTRATANTE, desde que com antecedência mínima de 
48 horas e dentro do território do município de Maceió; 

4.4. A entrega dos produtos será feita mediante solicitação da Seção de Almoxa
rifado, por telefone ou e-mail; 

4.5. O prazo de validade da água mineral envasada deve ser de, no mínimo, 60 
dias, a contar da data da entrega. Se após o recebimento houver alteração de 
gosto, cheiro e/ou consistência, a empresa CONTRATADA fica obrigada a repor 
o respectivo garrafão de água mineral, sem custo adicional para a 
CONTRATANTE; 
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4.6. Não serão aceitos garrafões com mais de dois anos de fabricação, soldados 
e/ou quebrados; 

4.7. A empresa CONTRATADA deverá comprovar que os garrafões de água 
mineral de 20 litros repassados para este Tribunal, por força contratual, são 
envasados por indústrias que sigam as recomendações da Resolução RDC nº 
173, de 13 de setembro de 2006 da ANVISA, bem como deverá entregar, no ato 
de assinatura do contrato, análises microbiológicas e de contaminantes 
químicos, atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do 
respectivo procedimento licitatório, realizadas em laboratório devidamente 
credenciado para essa finalidade pela ANVISA; 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

5.2. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios; 

5.3. Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da 
contratação em, no máximo, 02 dias úteis; 

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

5.5. Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 

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

5.7. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para 
contratar com a Administração Pública, além de se sujeitar a outras obrigações 
previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

5.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para 
que a Seção de Almoxarifado possa efetuar pedidos sempre que julgar 
necessário, devendo a CONTRATADA acompanhar diariamente tal endereço 
para satisfazer as demandas do CONTRATANTE; 

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

5.10. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
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5.11. Cumprir as determinações do Gestor do contrato, a fim de que os serviços 
sejam regularmente prestados; 

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

5.13. A contratada deverá ter condições de entregar eventualmente, no mesmo 
dia, até 100 garrafões de água; 

5.14. É vedada a terceirização da entrega de garrafões. 

5.15. Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos 
assinados/carimbados pelos servidores do Almoxarifado para efeito de 
comparação com os recibos entregues no ato da entrega da água. Esse envio 
pode ser na forma eletrônica (digitalizado). 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

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

6.2. Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação e neste 
Termo de Referência; 

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

6.4. Os garrafões serão utilizados exclusivamente para acondicionar água nas 
instalações do TRE/AL, não sendo cabível seu uso para outros fins; 

6.5. O TRE/AL não poderá ceder, dar em locação ou emprestar o objeto do 
presente empréstimo, no todo ou em parte, sob qualquer pretexto; 

6.6. A responsabilidade pelo uso indevido será do fiscal do contrato conforme 
item 7 deste Termo de referência. 

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais 
será exercida por servidores da Seção de Almoxarifado, ficando o cargo de 
gestão ao substituto imediato da Chefia e ao Chefe da unidade o cargo de 
fiscalização; 

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

8. DO PAGAMENTO 
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8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 dias úteis, após o envio da(s) 
respectiva(s) nota(s) fiscal(ais), devidamente atestada(s) pela Seção de 
Almoxarifado; 

8.2. A Seção de Almoxarifado poderá requerer o envio da Nota Fiscal 
concomitantemente ao fornecimento de alguns recibos, de acordo com sua 
conveniência, situação em que efetuará o pagamento em até 10 dias úteis, 
contados da entrega da respectiva Nota Fiscal; 

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

8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

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

9. DO REAJUSTE 

9.1. O valor contratado para o objeto deste Termo de Referência é fixo e 
inalterável. 

 10. DA DOTAÇÃO 

10.1 Os custos da presente contratação serão suportados à custa do orçamento 
destinado ao exercício de 2019/2020. 

11. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

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

11.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

11.1.2. Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida, 
considerando a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade, 
calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

11.1.3. Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 
30 dias de atraso no cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à 
convocação para assinatura do contrato; 

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

11.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 02 dias do início do cumprimento das obrigações contratuais; 
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11.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa; 

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

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. A adjudicação será por item; 

12.2. O fornecedor contratado fica obrigado a atender aos pedidos efetuados 
durante a vigência do Contrato; 

12.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor 
valor unitário da água mineral envasada em garrafão de 20 litros; 

12.4. O valor ofertado deverá incluir o custo de transporte, carga e descarga 
dos produtos. 

13. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE APLICADOS 

13.1. Dado o tipo de material, não há no momento, como determinarmos 
critérios específicos para tal aquisição. 
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AANNEEXXOO  IIII 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? 
(   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019 

Processo nº 0003873-40.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 33/2019 

 
MINUTA 

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, neste Município, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa 
................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE), inscrita no CNPJ nº …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento do material abaixo relacionado, conforme condições descritas nos 
Anexo I do Pregão Eletrônico nº 33/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, 
de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e 
demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do item abaixo, 
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2019: 

 
1.2. Relação de licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do 
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 14.13 
do edital do PE nº 33/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

    

    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta Ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. TOTAL 

REGISTRADA 

QUANTIDADE 
MÍNIMA A SER 

ADQUIRIDA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR  
TOTAL  
(R$) 

 
   3.600 2.400   
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3.1. O prazo de entrega será de, no máximo, 48h (quarenta e oito horas) 
antes, contados a partir do recebimento da solicitação da Seção do 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem 
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços 
ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações; e 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
presente Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 
 

a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades 
encontradas no fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando 
prazo para sua correção; 
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o 
material recebido e discriminado; 
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de 
constatado o cumprimento efetivo das obrigações assumidas; 
e) Comunicar imediatamente ao Detentor da Ata qualquer irregularidade 
manifestada na execução contratual; 
f) Utilizar, de modo exclusivo, os garrafões para acondicionar água mineral 
nas instalações, sendo vedado o seu uso para outros fins; e 
g) Não ceder, nem dar em locação, nem emprestar os garrafões de água, 
no todo ou em parte, sob qualquer pretexto. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as 
condições de idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às 
demais disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; e 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que 
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata. 
 

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de CONTRATADO: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 33/2019 e com os termos 
da proposta de preços; 
b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
garrafões de água em que se verificarem vícios; 
c) Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da 
contratação em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas; 
d) Responder integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente 
à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelo CONTRATANTE; 
e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 
f) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se a outras obrigações 
previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
g) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que a Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL possa efetuar pedidos sempre que julgar 
necessário, devendo a empresa contratada acompanhar diariamente tal 
endereço para satisfazer as demandas do CONTRATANTE; 
h) Zelar pela perfeita execução dos fornecimentos contratados, devendo 
as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24h 
(vinte e quatro horas), a contar da solicitação, salvo ocorrência de força 
maior; 
i) Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
j) Cumprir as determinações do Gestor do Contrato, a fim de que os 
serviços sejam regularmente prestados; 
k) Sanar, às suas expensas, os vícios observados na execução do objeto 
deste edital; 
l) Responder pela adequação, qualidade e segurança do fornecimento do 
material prestado; 
m) Não terceirizar a entrega de garrafões; 
n) Efetuar o fornecimento da água no mesmo tipo de garrafão que lhe for 
entregue, devendo se receber garrafão em acrílico efetuar o fornecimento 
em garrafão acrílico, e se receber o garrafão borrachudo efetuar o 
fornecimento em garrafão borrachudo; 
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o) Não efetuar o fornecimento em garrafões com mais de dois anos de 
fabricação, soldados e/ou quebrados, nem tão pouco de água com prazo 
de validade inferior a 60 dias, a contar da sua entrega; 
p) Comprovar que os garrafões de água mineral de 20 litros repassados 
para este Tribunal, por força contratual, são envasados por indústrias que 
sigam as recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro de 
2006 da ANVISA, bem como entregar, no ato de assinatura desta Ata de 
Registro de Preços, análises microbiológicas e de contaminantes químicos, 
atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do 
respectivo procedimento licitatório, realizadas em laboratório 
devidamente credenciado para essa finalidade pela ANVISA; 
q) Efetuar inspeção dos garrafões pertencentes ao CONTRATANTE antes 
dos fornecimento de água, a fim de que sejam descartados vasilhames 
com mais de dois anos de fabricação, soldados e/ou quebrados; 
r) Efetuar o fornecimento preferencialmente mediante a troca de 
vasilhames; e a retirada de botijões para envasamento e posterior 
devolução só poderá ser feita mediante acordo entre as partes; 
s) Verificar, na primeira entrega, o quantitativo de garrafões já disponíveis 
pelo CONTRATANTE e, por conseguinte, fornecer o quanto necessário para 
completar a quantidade suficiente; e 
t) Constar no produto, além dos padrões estabelecidos na legislação 
vigente, o lacre de segurança e o rótulo próprio, indicando a marca, a 
procedência, a validade e o Selo Fiscal de Controle da Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

 
6 - DO PAGAMENTO. 
 
6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o envio da(s) respectiva(s) 
nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL. 
 
6.2. A Seção de Almoxarifado do TRE/AL poderá requerer o envio da Nota 
Fiscal concomitante ao fornecimento do respectivo item, situação em que 
efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis, contados da entrega da 
respectiva Nota Fiscal. 
 
6.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
6.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
6.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
6.6.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
6.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. Os garrafões de água objeto deste Edital deverão ser entregues, 
durante o horário de expediente da Seção do Almoxarifado do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, bairro 
Antares, CEP 57083-410, Maceió/AL, em até 48 (quarenta e oito) horas, 
contados do recebimento da solicitação da referida unidade administrativa 
eleitoral. 
 
7.2.  O material será recebido: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 

 
7.3.   Os produtos serão rejeitados nas seguintes hipóteses: 
 

a) havendo incompatibilidade com as especificações previstas na 
proposta; 
b) quando fora do prazo de validade; 
c) em sendo o produto impróprio para o consumo. 

 
7.4.  O prazo para a Seção de Almoxarifado proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, é de 03 (três) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto do fornecimento. 
 
7.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
7.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
7.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 05 
(cinco) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à 
multa prevista na alínea “b” do subitem 8.4. 
 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
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8.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se 
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida 
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
 
8.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, 
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos 
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
8.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-
as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
8.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 
 

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), ao dia calculada sobre o 
valor da parcela não cumprida, considerando a data da notificação, até 
que seja sanada a irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do 
contrato; 
 
d) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, 
quando decorridos 30 (trinta) dias de atraso no cumprimento das 
obrigações, ou pelo não atendimento à convocação para assinatura do 
contrato; 
 
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 

8.4.1. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, 
o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor 
do material em atraso. 
 
8.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 05 (cinco) 
dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
8.4.3. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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8.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 

 
8.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
8.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
8.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
8.9.  Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o §3º do art. 86 e §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
8.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
8.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
8.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
diário Eletrônico. 

 
8.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
8.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS 

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da 
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Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 
7.892/2013. 

10 – DA PUBLICAÇÃO 

10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do 
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente 
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, após lido e achado 
conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL: 

 

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente  
 
Pela Empresa: 
 

Representante da empresa 
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3333//22001199  
  

PROCESSO Nº: 0003873-40.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Data: 13 de agosto de 2019 
Horário de Abertura: 14 horas 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando o Registro de Preços 
de material de consumo – gênero alimentício (água mineral envasada em 
garrafões de 20 litros), para suprir a demanda do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas na Capital, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892 
de 23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488 de 30/08/2018 e, 
subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, o 
Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria 
deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de 
consumo – gênero alimentício (água mineral envasada em garrafões de 20 litros 
– quantidade total de 3.600 garrafões), para suprir a demanda das unidades 
administrativas e cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 
Maceió/AL, conforme especificações descritas no Anexo I deste Edital. 
 

1.1.1. Os garrafões deverão ser fornecidos pela Contratada em regime de 
empréstimo. 

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1.  O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste 
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda 
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as 
necessidades do TRE/AL, devendo-se observar, entretanto, o quantitativo 
mínimo a ser solicitado disposto no Anexo I. 
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional 
Eleitoral a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a 
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aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em 
igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido 
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido 
é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor 
da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o 
obtido em referida licitação. 

 
3 - DO PRAZO DE ENTREGA 
 
3.1. O prazo de entrega será de, no máximo, 48h (quarenta e oito horas) 
antes, contados a partir do recebimento da solicitação da Seção do 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

4.1.1.  O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006. 

 
4.2.  Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório. 
 

4.2.1.  A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste 
Edital.  

 
4.3. No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo 
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º 
da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no 
referido diploma legal. 
 
4.4.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido 
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 
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4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, 
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de 
constituição; 
 
4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, 
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício 
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova 
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar 
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto 
nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site 
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que 
também será requisito obrigatório para fins de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e 
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, 
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, 
§ 6º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão 
pública. (art. 13º, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
6.2.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13º, inciso IV, do 
Decreto nº 5.450/2005). 
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6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e 
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com 
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir 
da data da disponibilização do Edital no site www.comprasnet.gov.br e até a 
data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico. 
 

6.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 
5.450/2005). 

 
6.4.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando 
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, 
observado o disposto no item 6.7 do edital; e 
b) descrição completa do item ofertado de acordo com o Anexo I 
deste Edital. 

 
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para 
que a descrição complementar não contrarie as especificações constantes 
no edital, sob pena de desclassificação. 

 
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que 
pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste 
edital. 
 

6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais 
mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão 
consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo 
de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou 
qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação 
somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 
6.12. 
 
6.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca do material ofertado. 
 
6.4.5. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada de cada 
item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em 
conformidade com o disposto no Anexo I deste Edital. 

 
6.5.  As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, 
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio 
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na 
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo 
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
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6.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas 
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, 
encargos legais, embalagens, frete etc. 
 
6.7.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o 
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão 
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de 
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste 
edital. 
 
6.9.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, 
condição ou encargo. 
 
6.10.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas 
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, 
pelos custos de tais procedimentos. 
 
6.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância 
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a 
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens 
deste edital. 
 
6.12.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os 
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 
se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, 
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser 
encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da 
conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
7.1.  O Pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos 
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as 
especificações detalhadas no presente Edital. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no 
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis 
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro. 

 
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e 
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os 
licitantes. 
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7.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES. 
 
8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente 
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário do 
item ofertado. 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, 
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço 
utilizado para divulgação desta licitação. 
 

8.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente 
dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será 
encerrada, automaticamente, a recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão 
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não 
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem 
classificado. 
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9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. 
 
9.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo 
critério de menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
9.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor obtido pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, no valor unitário de 
R$ 5,41 (cinco reais e quarenta e um centavos), totalizando o valor de R$ 
19.490,40 (dezenove mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta centavos), o 
que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
 
9.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o 
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
9.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 
 
9.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo 
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. 

 
9.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

  
10 - DA HABILITAÇÃO. 
 
10.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação 
Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido 
por meio de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda 
Municipal, por se tratar de aquisição de material. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório 
com data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o 
documento do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo 
referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o 
licitante o encaminhe, via protocolo. 
 

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através 
de certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em 
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do 
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, 
conforme item 6.5. do edital: 
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c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 
à habilitação da empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega 
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos;  
c.3) Declaração de que se enquadra com Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte; 
c.4) Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

 
10.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à 
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros 
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da 
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br). 
 
10.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, 
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, 
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade. 

 
10.3.1.  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 
documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 
10.4.   A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, 
obrigatoriamente, Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida 
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, 
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015. 
 

10.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade 
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado 
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou 
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
10.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado 
da fase de habilitação. 
 
10.4.3.      A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser 
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 
licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
10.4.4.     A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame 
ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 
10.4.1. e 10.4.3. 
 
10.4.5.           A não regularização da documentação no prazo previsto nos 
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, 
sendo facultado à administração pública convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
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10.5.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o 
disposto na alínea a.1 do item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo 
complementação posterior. 
 
10.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
10.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao 
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
10.7.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS. 
 
11.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente 
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela 
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h 
(vinte e quatro horas). 
 
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 

 
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser 
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data 
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão 
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: 
www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br. 
 
12 - DOS RECURSOS. 
 
12.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la 
ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, 
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
12.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo 
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 
fechando ao término do tempo informado. 
 
12.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação 
de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das 
razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos 
demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar 
contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após 
julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente. 
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12.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação 
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
12.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
13.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os 
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma 
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 

14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN 
– Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, 
nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19/07/2002. 

 
14.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao 
proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria 
autoridade competente. 
 
14.3.  Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, 
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados 
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições 
estabelecidos no subitem 14.3.1., podendo ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela administração. 
 

14.3.1.  O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços 
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento 
da convocação para assinatura do documento, em conformidade com o 
previsto no art. 64, da Lei n. 8.666/1993. 
 
14.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 14.3 será 
elaborado desde que viabilizado pelo sistema comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013. 

 
14.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata 
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
14.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento 
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
14.6.  A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, 
dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3.1, ensejará a aplicação das 
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penalidades aludidas no item 14.13 deste edital, bem como às do art. 28 do 
Decreto n. 5.450/2005. 
 
14.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo 
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota 
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, 
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
14.8. A existência de preços registrados não obriga a administração a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de 
condições. 
 
14.9. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante 
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo 
confirmar o seu recebimento. 
 
14.10. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de 
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será 
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos 
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da 
justificativa. 
 
14.11. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta 
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará 
fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às 
penalidades cabíveis. 
 
14.12.  Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão 
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art. 12, 
§ 3º do Decreto nº 7.892/2013. 
 
14.13.  O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; ou 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
14.13.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas 
“a”, “b” e “d” do subitem 14.13. será formalizado por despacho do órgão 
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
14.13.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique 
o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) por razão de interesse público; ou 
b) a pedido do fornecedor. 

 

14.14.  O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto 
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, 
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mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções 
contratuais e legais. 
 

14.14.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
14.15.  O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do 
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da solicitação 
das mesmas. 
 
14.16. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que 
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do 
Decreto n.º 7.892/2013. 
 
14.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 
14.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
14.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado 
na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
15.1.  São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem classificatória indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem 
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
correspondente Ata de Registro de Preços; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços 
ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações; e 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
Ata de Registro de Preços, conforme subitem 14.16. 

 

Edital do PE nº 33/2019 (retificado) (0573855)         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 185



 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

13 

15.2. São ainda obrigações do Órgão Gerenciador da Ata, na condição de 
contratante: 
 

a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades 
encontradas no fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando 
prazo para sua correção; 
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o 
material recebido e discriminado; 
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de 
constatado o cumprimento efetivo das obrigações assumidas; 
e) Comunicar imediatamente ao Detentor da Ata qualquer irregularidade 
manifestada na execução contratual; 
f) Utilizar, de modo exclusivo, os garrafões para acondicionar água mineral 
nas instalações, sendo vedado o seu uso para outros fins; e 
g) Não ceder, nem dar em locação, nem emprestar os garrafões de água, 
no todo ou em parte, sob qualquer pretexto. 

 
16. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
16.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na respectiva Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da correspondente Ata; 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as 
condições de idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às 
demais disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; e 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que 
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata. 
 

16.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de CONTRATADO: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações deste Edital e com os termos da proposta de preços; 
b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
garrafões de água em que se verificarem vícios; 
c)Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da 
contratação em, no máximo, 02 (dois) dias úteis; 
d) Responder integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente 
à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelo CONTRATANTE; 
e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 
f) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se a outras obrigações 
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previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
g) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que a Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL possa efetuar pedidos sempre que julgar 
necessário, devendo a empresa contratada acompanhar diariamente tal 
endereço para satisfazer as demandas do CONTRATANTE; 
h) Zelar pela perfeita execução dos fornecimentos contratados, devendo 
as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24h 
(vinte e quatro horas), a contar da solicitação, salvo ocorrência de força 
maior; 
i) Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
j) Cumprir as determinações do Gestor do Contrato, a fim de que os 
serviços sejam regularmente prestados; 
k) Sanar, às suas expensas, os vícios observados na execução do objeto 
deste edital; 
l) Responder pela adequação, qualidade e segurança do fornecimento do 
material prestado; 
m) Não terceirizar a entrega de garrafões; 
n) Efetuar o fornecimento da água no mesmo tipo de garrafão que lhe for 
entregue, devendo se receber garrafão em acrílico efetuar o fornecimento 
em garrafão acrílico, e se receber o garrafão borrachudo efetuar o 
fornecimento em garrafão borrachudo; 
o) Não efetuar o fornecimento em garrafões com mais de dois anos de 
fabricação, soldados e/ou quebrados, nem tão pouco de água com prazo 
de validade inferior a 60 dias, a contar da sua entrega; 
p) Comprovar que os garrafões de água mineral de 20 litros repassados 
para este Tribunal, por força contratual, são envasados por indústrias que 
sigam as recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro de 
2006 da ANVISA, bem como, entregar, no ato de assinatura desta Ata de 
Registro de Preços, análises microbiológicas e de contaminantes químicos, 
atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do 
respectivo procedimento licitatório, realizadas em laboratório 
devidamente credenciado para essa finalidade pela ANVISA. 
q) Efetuar inspeção dos garrafões pertencentes ao CONTRATANTE antes 
do fornecimento de água, a fim de que sejam descartados vasilhames 
danificados ou fora do prazo de validade; 
r) Efetuar o fornecimento preferencialmente mediante a troca de 
vasilhames; e a retirada de botijões para envasamento e posterior 
devolução só poderá ser feita mediante acordo entre as partes; 
s) Verificar, na primeira entrega, o quantitativo de garrafões já disponíveis 
pelo CONTRATANTE e, por conseguinte, fornecer o quanto necessário para 
completar a quantidade suficiente; e 
t) Constar no produto, além dos padrões estabelecidos na legislação 
vigente, o lacre de segurança e o rótulo próprio, indicando a marca, a 
procedência, a validade e o Selo Fiscal de Controle da Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

 
17. DA PUBLICIDADE. 
 
17.1.  O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no 
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a 
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 
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11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 
8.666/93. 
 
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
18.1. Os garrafões de água objeto deste Edital deverão ser entregues, 
durante o horário de expediente da Seção do Almoxarifado do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200 D, 
Serraria, CEP 57083-410, Maceió/AL, em até 48h (quarenta e oito horas), 
contados do recebimento da solicitação da referida unidade administrativa 
eleitoral. 
 
18.2.  O recebimento dos garrafões de água será feito por cada Cartório 
Eleitoral, constante no Anexo I, deste Edital, que os efetuará: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 
 

18.3.   Os produtos serão rejeitados nas seguintes hipóteses: 
 

a) havendo incompatibilidade com as especificações previstas na 
proposta; 
b) quando fora do prazo de validade; 
c) em sendo o produto impróprio para o consumo. 

 
18.4.  O prazo para a Seção de Almoxarifado proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, é de 03 (três) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto do fornecimento. 
 

18.5.  Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos 
mediante recibo. 

 
18.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
18.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à 
multa prevista no item 20.4, alínea “b”. 
 
19 – DA VALIDADE DOS MATERIAIS 
 
19.1.  A água mineral contida nos garrafões deverá ter validade mínima de 
60 (sessenta) dias, contados de sua entrega. 
 

19.1.1 Se após o recebimento houver alteração de gosto, cheiro e/ou 
consistência, a empresa CONTRATADA fica obrigada a repor o 
respectivo garrafão de água mineral, sem custo adicional para a 
CONTRATANTE. 
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20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
20.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se 
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida 
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital 
e das demais cominações legais.  

 
20.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, 
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos 
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
20.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-
as dos pagamentos a serem efetuados. 

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

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais 
severas; 

b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), ao dia calculada sobre o 
valor da parcela não cumprida, considerando a data da notificação, até 
que seja sanada a irregularidade, calculado sobre o valor atualizado da 
contratação; 

c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da contratação, 
quando decorridos 30 (trinta) dias de atraso no cumprimento das 
obrigações, ou pelo não atendimento à convocação para assinatura da Ata 
de Registro de Preços; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
20.4.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o 
atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações 
contratuais; 

 
20.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
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20.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, 
o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do 
material em atraso. 
 

20.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
20.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
20.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
20.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
20.9.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º, e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
20.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
20.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
20.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

20.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
diário Eletrônico. 

 
20.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e  
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
20.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
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21- DO PAGAMENTO. 
 
21.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária 
de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o envio da(s) 
respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL. 
 
21.2. A Seção de Almoxarifado do TRE/AL poderá requerer o envio da Nota 
Fiscal concomitantemente ao fornecimento de alguns recibos, de acordo com 
sua conveniência, situação em que efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias 
úteis, contados da entrega da respectiva Nota Fiscal. 
 
21.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
21.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
21.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
21.6.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
21.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
22.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo). 
 
22.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
23.1. 23.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, 
revogar o certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade), anulá-lo, no 
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todo ou em parte, dando ciência aos participantes, na forma da legislação 
vigente. 
 
23.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
do processo licitatório. 
 
23.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente 
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida 
para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o 
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas. 
 
23.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 
dias de expediente no TRE/AL. 
 
23.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá 
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para 
fins de habilitação e classificação. 
 
23.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas 
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem 
comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
23.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o 
determinado neste edital. 
 
23.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765. 
 
23.10. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a 
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito 
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de 
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 24.10, no 
caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
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23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações do item e valor unitário máximo admitido; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; e 

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas 
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 30 de julho de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

1.1. Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com 
vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas na Capital. 

 2. DA JUSTIFICATIVA 

2.2. Atender as demandas das unidades administrativas e cartorárias do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Capital, proporcionando melhores 
condições de trabalho ao seu corpo funcional. 

3. ESTRATÉGIA DE COMPRA 

3.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através Pregão Eletrônico, com ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, para o exercício 2019/2020, tipo menor preço por item. 

A natureza da entrega será na forma de EMPRÉSTIMO, devendo a contratada 
fornecer o produto com o  garrafão de sua propriedade, sob os critérios próprios 
de envasamento e rígida verificação quanto a sua validade. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1. A solicitação será de acordo com as necessidades do Órgão; 

4.1.1. A quantidade total da Ata é de 3.600 garrafões. O Quantitativo mínimo de 
aquisição será de 2.400 unidades. 

4.2. Estima-se um consumo médio semanal, na ordem de 60 garrafões, 
podendo sofrer ajustes tanto para menor como para maior, observados os 
limites da legislação vigente; 

4.3. O fornecimento será feito no endereço do Almoxarifado, sito na Av. Menino 
Marcelo, 7200-D, Serraria, ou em qualquer outro endereço fornecido 
oportunamente pelo CONTRATANTE, desde que com antecedência mínima de 
48 horas e dentro do território do município de Maceió; 

4.4. A entrega dos produtos será feita mediante solicitação da Seção de Almoxa
rifado, por telefone ou e-mail; 

4.5. O prazo de validade da água mineral envasada deve ser de, no mínimo, 60 
dias, a contar da data da entrega. Se após o recebimento houver alteração de 
gosto, cheiro e/ou consistência, a empresa CONTRATADA fica obrigada a repor 
o respectivo garrafão de água mineral, sem custo adicional para a 
CONTRATANTE; 
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4.6. Não serão aceitos garrafões com mais de dois anos de fabricação, soldados 
e/ou quebrados; 

4.7. A empresa CONTRATADA deverá comprovar que os garrafões de água 
mineral de 20 litros repassados para este Tribunal, por força contratual, são 
envasados por indústrias que sigam as recomendações da Resolução RDC nº 
173, de 13 de setembro de 2006 da ANVISA, bem como deverá entregar, no ato 
de assinatura do contrato, análises microbiológicas e de contaminantes 
químicos, atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do 
respectivo procedimento licitatório, realizadas em laboratório devidamente 
credenciado para essa finalidade pela ANVISA; 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

5.2. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios; 

5.3. Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da 
contratação em, no máximo, 02 dias úteis; 

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

5.5. Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 

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

5.7. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para 
contratar com a Administração Pública, além de se sujeitar a outras obrigações 
previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que 
sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

5.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para 
que a Seção de Almoxarifado possa efetuar pedidos sempre que julgar 
necessário, devendo a CONTRATADA acompanhar diariamente tal endereço 
para satisfazer as demandas do CONTRATANTE; 

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

5.10. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
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5.11. Cumprir as determinações do Gestor do contrato, a fim de que os serviços 
sejam regularmente prestados; 

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

5.13. A contratada deverá ter condições de entregar eventualmente, no mesmo 
dia, até 100 garrafões de água; 

5.14. É vedada a terceirização da entrega de garrafões. 

5.15. Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos recibos 
assinados/carimbados pelos servidores do Almoxarifado para efeito de 
comparação com os recibos entregues no ato da entrega da água. Esse envio 
pode ser na forma eletrônica (digitalizado). 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

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

6.2. Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação e neste 
Termo de Referência; 

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

6.4. Os garrafões serão utilizados exclusivamente para acondicionar água nas 
instalações do TRE/AL, não sendo cabível seu uso para outros fins; 

6.5. O TRE/AL não poderá ceder, dar em locação ou emprestar o objeto do 
presente empréstimo, no todo ou em parte, sob qualquer pretexto; 

6.6. A responsabilidade pelo uso indevido será do fiscal do contrato conforme 
item 7 deste Termo de referência. 

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais 
será exercida por servidores da Seção de Almoxarifado, ficando o cargo de 
gestão ao substituto imediato da Chefia e ao Chefe da unidade o cargo de 
fiscalização; 

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

8. DO PAGAMENTO 
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8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 dias úteis, após o envio da(s) 
respectiva(s) nota(s) fiscal(ais), devidamente atestada(s) pela Seção de 
Almoxarifado; 

8.2. A Seção de Almoxarifado poderá requerer o envio da Nota Fiscal 
concomitantemente ao fornecimento de alguns recibos, de acordo com sua 
conveniência, situação em que efetuará o pagamento em até 10 dias úteis, 
contados da entrega da respectiva Nota Fiscal; 

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

8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

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

9. DO REAJUSTE 

9.1. O valor contratado para o objeto deste Termo de Referência é fixo e 
inalterável. 

 10. DA DOTAÇÃO 

10.1 Os custos da presente contratação serão suportados à custa do orçamento 
destinado ao exercício de 2019/2020. 

11. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

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

11.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

11.1.2. Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida, 
considerando a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade, 
calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

11.1.3. Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 
30 dias de atraso no cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à 
convocação para assinatura do contrato; 

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

11.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 02 dias do início do cumprimento das obrigações contratuais; 
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11.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa; 

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

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. A adjudicação será por item; 

12.2. O fornecedor contratado fica obrigado a atender aos pedidos efetuados 
durante a vigência do Contrato; 

12.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor 
valor unitário da água mineral envasada em garrafão de 20 litros; 

12.4. O valor ofertado deverá incluir o custo de transporte, carga e descarga 
dos produtos. 

13. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE APLICADOS 

13.1. Dado o tipo de material, não há no momento, como determinarmos 
critérios específicos para tal aquisição. 
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AANNEEXXOO  IIII 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  
Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES? 
(   ) Sim                  (   ) Não 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019 

Processo nº 0003873-40.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 33/2019 

 
MINUTA 

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, neste Município, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa 
................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE), inscrita no CNPJ nº …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento do material abaixo relacionado, conforme condições descritas nos 
Anexo I do Pregão Eletrônico nº 33/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, 
de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e 
demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do item abaixo, 
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2019: 

 
1.2. Relação de licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do 
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja 
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 14.13 
do edital do PE nº 33/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 

    

    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) 
meses, contado da publicação do extrato desta Ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 

 
ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. TOTAL 

REGISTRADA 

QUANTIDADE 
MÍNIMA A SER 

ADQUIRIDA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR  
TOTAL  
(R$) 

 
   3.600 2.400   
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3.1. O prazo de entrega será de, no máximo, 48h (quarenta e oito horas) 
antes, contados a partir do recebimento da solicitação da Seção do 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do 
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, 
observada a ordem de classificação indicada na licitação; 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem 
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas; 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de 
adequação às novas condições de mercado; 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da 
vantajosidade dos preços registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 
presente Ata; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços 
ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações; e 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de 
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) 
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a 
presente Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de 
contratante: 
 

a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela 
CONTRATADA; 
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades 
encontradas no fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando 
prazo para sua correção; 
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o 
material recebido e discriminado; 
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de 
constatado o cumprimento efetivo das obrigações assumidas; 
e) Comunicar imediatamente ao Detentor da Ata qualquer irregularidade 
manifestada na execução contratual; 
f) Utilizar, de modo exclusivo, os garrafões para acondicionar água mineral 
nas instalações, sendo vedado o seu uso para outros fins; e 
g) Não ceder, nem dar em locação, nem emprestar os garrafões de água, 
no todo ou em parte, sob qualquer pretexto. 
 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às 
condições firmadas na presente Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
publicação da presente Ata; 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as 
condições de idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às 
demais disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; e 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento 
de material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que 
venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata. 
 

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de CONTRATADO: 
 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 33/2019 e com os termos 
da proposta de preços; 
b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 
garrafões de água em que se verificarem vícios; 
c) Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da 
contratação em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas; 
d) Responder integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente 
à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
empreendidos pelo CONTRATANTE; 
e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE; 
f) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se a outras obrigações 
previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
g) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que a Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL possa efetuar pedidos sempre que julgar 
necessário, devendo a empresa contratada acompanhar diariamente tal 
endereço para satisfazer as demandas do CONTRATANTE; 
h) Zelar pela perfeita execução dos fornecimentos contratados, devendo 
as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24h 
(vinte e quatro horas), a contar da solicitação, salvo ocorrência de força 
maior; 
i) Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
j) Cumprir as determinações do Gestor do Contrato, a fim de que os 
serviços sejam regularmente prestados; 
k) Sanar, às suas expensas, os vícios observados na execução do objeto 
deste edital; 
l) Responder pela adequação, qualidade e segurança do fornecimento do 
material prestado; 
m) Não terceirizar a entrega de garrafões; 
n) Efetuar o fornecimento da água no mesmo tipo de garrafão que lhe for 
entregue, devendo se receber garrafão em acrílico efetuar o fornecimento 
em garrafão acrílico, e se receber o garrafão borrachudo efetuar o 
fornecimento em garrafão borrachudo; 
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o) Não efetuar o fornecimento em garrafões com mais de dois anos de 
fabricação, soldados e/ou quebrados, nem tão pouco de água com prazo 
de validade inferior a 60 dias, a contar da sua entrega; 
p) Comprovar que os garrafões de água mineral de 20 litros repassados 
para este Tribunal, por força contratual, são envasados por indústrias que 
sigam as recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro de 
2006 da ANVISA, bem como entregar, no ato de assinatura desta Ata de 
Registro de Preços, análises microbiológicas e de contaminantes químicos, 
atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do 
respectivo procedimento licitatório, realizadas em laboratório 
devidamente credenciado para essa finalidade pela ANVISA; 
q) Efetuar inspeção dos garrafões pertencentes ao CONTRATANTE antes 
dos fornecimento de água, a fim de que sejam descartados vasilhames 
com mais de dois anos de fabricação, soldados e/ou quebrados; 
r) Efetuar o fornecimento preferencialmente mediante a troca de 
vasilhames; e a retirada de botijões para envasamento e posterior 
devolução só poderá ser feita mediante acordo entre as partes; 
s) Verificar, na primeira entrega, o quantitativo de garrafões já disponíveis 
pelo CONTRATANTE e, por conseguinte, fornecer o quanto necessário para 
completar a quantidade suficiente; e 
t) Constar no produto, além dos padrões estabelecidos na legislação 
vigente, o lacre de segurança e o rótulo próprio, indicando a marca, a 
procedência, a validade e o Selo Fiscal de Controle da Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

 
6 - DO PAGAMENTO. 
 
6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o envio da(s) respectiva(s) 
nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do 
TRE/AL. 
 
6.2. A Seção de Almoxarifado do TRE/AL poderá requerer o envio da Nota 
Fiscal concomitante ao fornecimento do respectivo item, situação em que 
efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis, contados da entrega da 
respectiva Nota Fiscal. 
 
6.3. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
6.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
6.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
6.6.  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
6.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido 
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. Os garrafões de água objeto deste Edital deverão ser entregues, 
durante o horário de expediente da Seção do Almoxarifado do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113, bairro 
Antares, CEP 57083-410, Maceió/AL, em até 48 (quarenta e oito) horas, 
contados do recebimento da solicitação da referida unidade administrativa 
eleitoral. 
 
7.2.  O material será recebido: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 

 
7.3.   Os produtos serão rejeitados nas seguintes hipóteses: 
 

a) havendo incompatibilidade com as especificações previstas na 
proposta; 
b) quando fora do prazo de validade; 
c) em sendo o produto impróprio para o consumo. 

 
7.4.  O prazo para a Seção de Almoxarifado proceder às verificações, após 
o recebimento provisório, é de 03 (três) dias úteis, quando deverá se 
manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto do fornecimento. 
 
7.5.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
7.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de 
proteção ao consumidor. 
 
7.7.  O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 05 
(cinco) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à 
multa prevista na alínea “b” do subitem 8.4. 
 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
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8.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se 
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida 
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e das demais cominações legais.  
 
8.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas 
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, 
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos 
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
8.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-
as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
8.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 
 

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), ao dia calculada sobre o 
valor da parcela não cumprida, considerando a data da notificação, até 
que seja sanada a irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do 
contrato; 
 
d) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, 
quando decorridos 30 (trinta) dias de atraso no cumprimento das 
obrigações, ou pelo não atendimento à convocação para assinatura do 
contrato; 
 
e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 

8.4.1. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, 
o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor 
do material em atraso. 
 
8.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 05 (cinco) 
dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla 
defesa. 
 
8.4.3. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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8.5.  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 

 
8.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
8.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
8.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
8.9.  Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante o §3º do art. 86 e §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
8.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
8.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
8.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
diário Eletrônico. 

 
8.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
8.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS 

9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da 

Edital do PE nº 33/2019 (retificado) (0573855)         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 206

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1


 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

34 

Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 
7.892/2013. 

10 – DA PUBLICAÇÃO 

10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do 
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente 
instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, que, após lido e achado 
conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL: 

 

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente  
 
Pela Empresa: 
 

Representante da empresa 
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EDITAL Nº 37 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019

 

PROCESSO Nº: 0003873-40.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Data: 13 de agosto de 2019
Horário de Abertura: 14 horas
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)

Local: www.comprasnet.gov.br

 

            O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio
da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando o
Registro de Preços de material de consumo – gênero alimentício (água
mineral envasada em garrafões de 20 litros), para suprir a demanda do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Capital, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.
 
            O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 7.892
de 23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488 de 30/08/2018 e,
subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente
torneio licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, o
Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF – Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria
deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei nº 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
 
1- DO OBJETO
 
1.1.          O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de
material de consumo – gênero alimentício (água mineral envasada em
garrafões de 20 litros – quantidade total de 3.600 garrafões), para suprir a
demanda das unidades administrativas e cartorárias do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas em Maceió/AL, conforme especificações descritas no
Anexo I deste Edital.
 
1.1.1. Os garrafões deverão ser fornecidos pela Contratada em regime de
empréstimo.
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2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
 
2.1.        O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses.
 
2.2.           A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação de toda
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL, devendo-se observar, entretanto, o quantitativo
mínimo a ser solicitado disposto no Anexo I.
 
2.3.    A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a
aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
 
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior
que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o
preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida
licitação.
 
3 - DO PRAZO DE ENTREGA
 
3.1.       O prazo de entrega será de, no máximo, 48h (quarenta e oito horas)
antes, contados a partir do recebimento da solicitação da Seção do
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO.
 
4.1.          Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
 
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
 
4.2.           Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
 
4.2.1.   A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
 
4.3.        No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no
referido diploma legal.
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4.4.    Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
 
4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
 
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
 
4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País;
 
4.4.5.  Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive,
dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
 
5 . 1 .        Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
 
5.2.        O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
 
5.3.        O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
 
5 . 4 .        O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005).
 
5.5.        O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº
5.450/2005).
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
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6.1.           O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (art. 13º, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
 
6.2.           Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13º, inciso IV, do
Decreto nº 5.450/2005).
 
6.3.        A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a
partir da data da disponibilização do Edital no site www.comprasnet.gov.br e
até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
 
6.3.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).
 
6.4.        Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
 
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição completa do item ofertado de acordo com o Anexo I deste Edital.
 
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes no
edital, sob pena de desclassificação.
 
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
 
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo,
ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos
termos do item 6.12.
 
6.4.4. Em campo próprio deverão ser inseridos marca do material
ofertado.
 
6.4.5. Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada de
cada item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do
item, em conformidade com o disposto no Anexo I deste Edital.

Edital 37 (0573856)         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 211



 
6.5.         As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas,
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
 
6.6.         Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as
despesas necessárias à perfeita execução das prestações contratuais,
tais como tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
 
6.7.            O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As
propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo
permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
 
6.8.        Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação (Anexo I) e as descrições
constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre,
as descrições constantes neste edital.
 
6.9.          Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
 
6.10.      Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
 
6.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste edital.
 
6.12.         A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, se necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
 
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
 
7.1.        O Pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente Edital.
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7.2.          As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
 
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
 
7.3.        O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
 
8.1.        Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
 
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário do item
ofertado.
 
8.2.           Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
 
8.3.           O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
 
8.4.          Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
 
8.5.          Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
 
8.6.           No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
 
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
 
8.7.          A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
 
8.8.        Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
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negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
 
8.9.         Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão
reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
 
8.10.       A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem
classificado.
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
 
9.1.        O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério de menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
 
9.2.         Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor obtido pela Administração, por intermédio de pesquisa de
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, no valor unitário
de R$ 5,41 (cinco reais e quarenta e um centavos), totalizando o valor
de R$ 19.490,40 (dezenove mil, quatrocentos e noventa reais e
quarenta centavos), o que representa uma média das várias propostas
coletadas no mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
 
9.3.        Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
 
9.4.        Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
 
9.5.        Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
 
9.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
 
10 - DA HABILITAÇÃO.
 
10.1.      A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de
extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
 
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
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o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo.
 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
6.5. do edital:
 
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de que se enquadra com Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;
c.4) Declaração de Elaboração Independente de Proposta.
 
10.2.      No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
 
10.3.      Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
 
10.3.1.                        Havendo necessidade de analisar minuciosamente os
documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a continuidade da mesma.
 
1 0 . 4 .          A comprovação da regularidade fiscal das licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será
exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº
123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
 
10.4.1.     Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado prazo de
cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
 
10.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 10.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase
de habilitação.
 
10.4.3.      A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
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10.4.4.                A abertura da fase recursal em relação ao resultado do
certame ocorrerá após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os
subitens 10.4.1. e 10.4.3.
 
10.4.5.                     A não regularização da documentação no prazo previsto
nos subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
 
10.5.           Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 10.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
 
10.6.           Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
 
10.7.           Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
 
10.7.           Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de
prova.
 
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
 
11.1.       Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-
al.jus.br.
 
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
 
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
 
11.2.      Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à
data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site
do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
 
12 - DOS RECURSOS.
 
12.1.      Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-
la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
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12.2.      O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
 
12.3.      Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso,
o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser
impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico,
e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
 
12.4.      O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
 
12.5.      A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
 
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
 
13.1.      Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013.
 
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.
 
14.1.      A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
 
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19/07/2002.
 
14.2.      A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
 
14.3.        Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições
estabelecidos no subitem 14.3.1., podendo ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
 
14.3.1.            O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação para assinatura do documento, em conformidade
com o previsto no art. 64, da Lei n. 8.666/1993.
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14.3.2. Ressalve-se que o cadastro de reserva, contido no item 14.3 será
elaborado desde que viabilizado pelo sistema comprasnet, tal como previsto
no art. 26 do Decreto nº 7.892/2013.
 
14.4.      É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
 
14.5.      A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
 
14.6.        A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 14.3.1, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 14.13 deste edital, bem como às do art. 28 do
Decreto n. 5.450/2005.
 
14.7.      A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil,
conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
14.8.      A existência de preços registrados não obriga a administração a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições.
 
14.9.      Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
 
14.10.    A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
 
14.11.      Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega
continuará fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o
licitante às penalidades cabíveis.
 
14.12.    Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e no art.
12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013.
 
14.13.    O registro do fornecedor será cancelado quando:
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
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superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
14.13.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”,
“b” e “d” do subitem 14.13. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
14.13.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
 
14.14.    O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
 
14.14.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
 
14.15.     O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a partir da
solicitação das mesmas.
 
14.16.    A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
Decreto n.º 7.892/2013.
 
14.16.     As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
14.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
 
14.17.     O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
 
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
 
15.1.        São obrigações do Órgão Gerenciador:
 
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem classificatória indicada na licitação;
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b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
correspondente Ata de Registro de Preços;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações; e
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s)
da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a Ata de
Registro de Preços, conforme subitem 14.16.
 
15.2.      São ainda obrigações do Órgão Gerenciador da Ata, na condição de
contratante:
 
a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA;
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades
encontradas no fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando prazo
para sua correção;
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o
material recebido e discriminado;
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de
constatado o cumprimento efetivo das obrigações assumidas;
e) Comunicar imediatamente ao Detentor da Ata qualquer irregularidade
manifestada na execução contratual;
f) Utilizar, de modo exclusivo, os garrafões para acondicionar água mineral
nas instalações, sendo vedado o seu uso para outros fins; e
g) Não ceder, nem dar em locação, nem emprestar os garrafões de água, no
todo ou em parte, sob qualquer pretexto.
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
 
16.1. São obrigações do detentor da Ata:
 
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
respectiva Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da correspondente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público; e
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de
material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
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a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata.
 
16.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de CONTRATADO:
 
a ) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e
especificações deste Edital e com os termos da proposta de preços;
b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os garrafões
de água em que se verificarem vícios;
c)Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação
em, no máximo, 02 (dois) dias úteis;
d) Responder integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente à
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendidos pelo CONTRATANTE;
e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE;
f) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de idoneidade
exigidas na licitação, além de sujeitar-se a outras obrigações previstas no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público;
g) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que a Seção de
Almoxarifado do TRE/AL possa efetuar pedidos sempre que julgar necessário,
devendo a empresa contratada acompanhar diariamente tal endereço para
satisfazer as demandas do CONTRATANTE;
h) Zelar pela perfeita execução dos fornecimentos contratados, devendo as
falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24h (vinte e
quatro horas), a contar da solicitação, salvo ocorrência de força maior;
i) Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
j) Cumprir as determinações do Gestor do Contrato, a fim de que os serviços
sejam regularmente prestados;
k) Sanar, às suas expensas, os vícios observados na execução do objeto deste
edital;
l) Responder pela adequação, qualidade e segurança do fornecimento do
material prestado;
m) Não terceirizar a entrega de garrafões;
n) Efetuar o fornecimento da água no mesmo tipo de garrafão que lhe for
entregue, devendo se receber garrafão em acrílico efetuar o fornecimento em
garrafão acrílico, e se receber o garrafão borrachudo efetuar o fornecimento
em garrafão borrachudo;
o) Não efetuar o fornecimento em garrafões com mais de dois anos de
fabricação, soldados e/ou quebrados, nem tão pouco de água com prazo de
validade inferior a 60 dias, a contar da sua entrega;
p) Comprovar que os garrafões de água mineral de 20 litros repassados para
este Tribunal, por força contratual, são envasados por indústrias que sigam as
recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro de 2006 da
ANVISA, bem como, entregar, no ato de assinatura desta Ata de Registro de
Preços, análises microbiológicas e de contaminantes químicos, atinentes a
amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do respectivo procedimento
licitatório, realizadas em laboratório devidamente credenciado para essa
finalidade pela ANVISA.
q) Efetuar inspeção dos garrafões pertencentes ao CONTRATANTE antes do
fornecimento de água, a fim de que sejam descartados vasilhames danificados
ou fora do prazo de validade;
r) Efetuar o fornecimento preferencialmente mediante a troca de vasilhames;
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e a retirada de botijões para envasamento e posterior devolução só poderá ser
feita mediante acordo entre as partes;
s) Verificar, na primeira entrega, o quantitativo de garrafões já disponíveis
pelo CONTRATANTE e, por conseguinte, fornecer o quanto necessário para
completar a quantidade suficiente; e
t) Constar no produto, além dos padrões estabelecidos na legislação vigente,
o lacre de segurança e o rótulo próprio, indicando a marca, a procedência, a
validade e o Selo Fiscal de Controle da Secretaria de Estado da Fazenda.
 
17. DA PUBLICIDADE.
 
17.1.        O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art.
11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº
8.666/93.
 
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
 
18.1.      Os garrafões de água objeto deste Edital deverão ser entregues,
durante o horário de expediente da Seção do Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200
D, Serraria, CEP 57083-410, Maceió/AL, em até 48h (quarenta e oito horas),
contados do recebimento da solicitação da referida unidade administrativa
eleitoral.
 
18.2.        O recebimento dos garrafões de água será feito por cada Cartório
Eleitoral, constante no Anexo I, deste Edital, que os efetuará:
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço;
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
 
18.3.         Os produtos serão rejeitados nas seguintes hipóteses:
 
a) havendo incompatibilidade com as especificações previstas na proposta;
b) quando fora do prazo de validade;
c) em sendo o produto impróprio para o consumo.
 
18.4.         O prazo para a Seção de Almoxarifado proceder às verificações,
após o recebimento provisório, é de 03 (três) dias úteis, quando deverá se
manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto do fornecimento.
 
18.5.           Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante
recibo.
 
18.6.         O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
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18.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 24
(vinte e quatro) horas, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à
multa prevista no item 20.4, alínea “b”.
 
19 – DA VALIDADE DOS MATERIAIS
 
19.1.       A água mineral contida nos garrafões deverá ter validade mínima de
60 (sessenta) dias, contados de sua entrega.
 
19.1.1 Se após o recebimento houver alteração de gosto, cheiro e/ou
consistência, a empresa CONTRATADA fica obrigada a repor o respectivo
garrafão de água mineral, sem custo adicional para a CONTRATANTE.
 
20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 
20.1.         A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-
se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
 
20.2.         Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
20.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-
as dos pagamentos a serem efetuados.
 
20.4.       O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser
aplicadas cumulativamente:
 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), ao dia calculada sobre o valor
da parcela não cumprida, considerando a data da notificação, até que seja
sanada a irregularidade, calculado sobre o valor atualizado da contratação;
c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da contratação,
quando decorridos 30 (trinta) dias de atraso no cumprimento das obrigações,
ou pelo não atendimento à convocação para assinatura da Ata de Registro de
Preços;
d ) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
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20.4.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso
superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais;
 
20.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
 
20.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do
material em atraso.
 
20.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
20.6.         Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
 
20.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
 
20.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
 
20.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º, e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
20.10.      O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
 
20.11.      O período de atraso será contado em dias corridos.
 
20.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
 
20.12.1.          A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário
Eletrônico.
 
20.13.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
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partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
20.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
21- DO PAGAMENTO.
 
21.1.         O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária
de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o envio da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de
Almoxarifado do TRE/AL.
 
21.2.         A Seção de Almoxarifado do TRE/AL poderá requerer o envio da
Nota Fiscal concomitantemente ao fornecimento de alguns recibos, de acordo
com sua conveniência, situação em que efetuará o pagamento em até 10 (dez)
dias úteis, contados da entrega da respectiva Nota Fiscal.
 
21.3.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
 
21.4.       Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
21.5.       O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
21.6.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
 
21.7.       Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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22.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2019, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e
Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 (Material de
Consumo).
 
22.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
 
23.1.      23.1.               É assegurado ao TRE/AL, no interesse da
Administração, revogar o certame, ou, no caso de vício insanável (ilegalidade),
anulá-lo, no todo ou em parte, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.
 
23.2.           As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
 
23.3.         As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
 
2 3 . 4 .           Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
23.5.              Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no TRE/AL.
 
23.6.           No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
 
2 3 .7 .           As normas que disciplinam este Pregão serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas
interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
 
23.8.          Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
 
23.9.          O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar - COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, bairro Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.
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23.10.    Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília,
Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
 
23.11.    A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
 
23.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
23.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 24.10, no
caso de ser retirado em Maceió/AL, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
23.14.    Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A - Especificações do item e valor unitário máximo admitido;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; e
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
 
23.15.    Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
 

Maceió/AL, 30 de julho de 2019.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ANEXO I

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO
1.1. Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, com
vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas na Capital.
 2. DA JUSTIFICATIVA
2.2. Atender as demandas das unidades administrativas e cartorárias do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Capital, proporcionando melhores
condições de trabalho ao seu corpo funcional.
3. ESTRATÉGIA DE COMPRA
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3.1. Sugerimos que a aquisição ocorra através Pregão Eletrônico, com ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS, para o exercício 2019/2020, tipo menor preço por
item.
A natureza da entrega será na forma de EMPRÉSTIMO, devendo a
contratada fornecer o produto com o  garrafão de sua propriedade,
sob os critérios próprios de envasamento e rígida verificação quanto a
sua validade.
4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIFICAÇÕES DO OBJETO
4.1. A solicitação será de acordo com as necessidades do Órgão;
4.1.1. A quantidade total da Ata é de 3.600 garrafões. O Quantitativo mínimo
de aquisição será de 2.400 unidades.
4.2. Estima-se um consumo médio semanal, na ordem de 60 garrafões,
podendo sofrer ajustes tanto para menor como para maior, observados os
limites da legislação vigente;
4.3. O fornecimento será feito no endereço do Almoxarifado, sito na Av.
Menino Marcelo, 7200-D, Serraria, ou em qualquer outro endereço fornecido
oportunamente pelo CONTRATANTE, desde que com antecedência mínima de
48 horas e dentro do território do município de Maceió;
4.4. A entrega dos produtos será feita mediante solicitação da Seção de Almoxarifado,
por telefone ou e-mail;
4.5. O prazo de validade da água mineral envasada deve ser de, no mínimo, 60
dias, a contar da data da entrega. Se após o recebimento houver alteração de
gosto, cheiro e/ou consistência, a empresa CONTRATADA fica obrigada a repor
o respectivo garrafão de água mineral, sem custo adicional para a
CONTRATANTE;
4.6. Não serão aceitos garrafões com mais de dois anos de fabricação,
soldados e/ou quebrados;
4.7. A empresa CONTRATADA deverá comprovar que os garrafões de água
mineral de 20 litros repassados para este Tribunal, por força contratual, são
envasados por indústrias que sigam as recomendações da Resolução RDC nº
173, de 13 de setembro de 2006 da ANVISA, bem como deverá entregar, no ato
de assinatura do contrato, análises microbiológicas e de contaminantes
químicos, atinentes a amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do
respectivo procedimento licitatório, realizadas em laboratório devidamente
credenciado para essa finalidade pela ANVISA;
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste
Termo de Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os
termos da proposta de preços;
5.2. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios;
5.3. Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da
contratação em, no máximo, 02 dias úteis;
5.4. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento empreendidos pelo TRE – AL;
5.5. Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE;
5.6. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;
5.7. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para
contratar com a Administração Pública, além de se sujeitar a outras
obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público;
5.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para
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que a Seção de Almoxarifado possa efetuar pedidos sempre que julgar
necessário, devendo a CONTRATADA acompanhar diariamente tal endereço
para satisfazer as demandas do CONTRATANTE;
5.9. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas
que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da
solicitação, salvo ocorrência de força maior;
5.10. Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
5.11. Cumprir as determinações do Gestor do contrato, a fim de que os
serviços sejam regularmente prestados;
5.12. Responder pela adequação, qualidade e segurança dos serviços
prestados;
5.13. A contratada deverá ter condições de entregar eventualmente, no
mesmo dia, até 100 garrafões de água;
5.14. É vedada a terceirização da entrega de garrafões.
5.15. Será obrigatório o envio, juntamente das Notas Fiscais, dos
recibos assinados/carimbados pelos servidores do Almoxarifado para
efeito de comparação com os recibos entregues no ato da entrega da
água. Esse envio pode ser na forma eletrônica (digitalizado).
6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que
será designado como Gestor;
6.2. Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação e neste
Termo de Referência;
6.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade
manifestada na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas
corretivas pertinentes;
6.4. Os garrafões serão utilizados exclusivamente para acondicionar água nas
instalações do TRE/AL, não sendo cabível seu uso para outros fins;
6.5. O TRE/AL não poderá ceder, dar em locação ou emprestar o objeto do
presente empréstimo, no todo ou em parte, sob qualquer pretexto;
6.6. A responsabilidade pelo uso indevido será do fiscal do contrato
conforme item 7 deste Termo de referência.
7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais
será exercida por servidores da Seção de Almoxarifado, ficando o cargo de
gestão ao substituto imediato da Chefia e ao Chefe da unidade o cargo
de fiscalização;
7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas
necessárias e/ou convenientes.
8. DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 dias úteis, após o envio da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(ais), devidamente atestada(s) pela Seção de
Almoxarifado;
8.2. A Seção de Almoxarifado poderá requerer o envio da Nota Fiscal
concomitantemente ao fornecimento de alguns recibos, de acordo com sua
conveniência, situação em que efetuará o pagamento em até 10 dias úteis,
contados da entrega da respectiva Nota Fiscal;
8.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;
8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
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8.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará
as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;
9. DO REAJUSTE
9.1. O valor contratado para o objeto deste Termo de Referência é fixo e
inalterável.
 10. DA DOTAÇÃO
10.1 Os custos da presente contratação serão suportados à custa do
orçamento destinado ao exercício de 2019/2020.
11. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
11.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
11.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
11.1.2. Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida,
considerando a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;
11.1.3. Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos
30 dias de atraso no cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à
convocação para assinatura do contrato;
11.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 anos;
11.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso
superior a 02 dias do início do cumprimento das obrigações contratuais;
11.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;
11.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A adjudicação será por item;
12.2. O fornecedor contratado fica obrigado a atender aos pedidos efetuados
durante a vigência do Contrato;
12.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor
valor unitário da água mineral envasada em garrafão de 20 litros;
12.4. O valor ofertado deverá incluir o custo de transporte, carga e descarga
dos produtos.
13. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE APLICADOS
13.1. Dado o tipo de material, não há no momento, como determinarmos
critérios específicos para tal aquisição.
 

ANEXO II

 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

 

Razão Social  
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CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa
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Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?

(   ) Sim                  (   ) Não

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2019

Processo nº 0003873-40.2019.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 33/2019

 

MINUTA

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, neste Município, neste ato
representado por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça
de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e
domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa
................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE), inscrita no CNPJ nº …....................., sediada em
…..................., representada por..........................................., para
eventual fornecimento do material abaixo relacionado, conforme condições
descritas nos Anexo I do Pregão Eletrônico nº 33/2019, nos termos da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, e demais normas legais aplicáveis.
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1 – DO OBJETO.
 

 
ITEM

DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

QUANTIDADE
MÍNIMA A
SER
ADQUIRIDA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

    3.600 2.400   

1.1.           A presente ata tem por objeto o registro de preços do item abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 33/2019:
 
1.2.   Relação de licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja
cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 14.13
do edital do PE nº 33/2019:
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

    

    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
 
2.1.           O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze)
meses, contado da publicação do extrato desta Ata.
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
 
3.1.          O prazo de entrega será de, no máximo, 48h (quarenta e oito
horas) antes, contados a partir do recebimento da solicitação da
Seção do Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
 
4.1.           São obrigações do Órgão Gerenciador:
 
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
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f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações; e
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s)
da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.
 
4.2.        São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
 
a) Prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela
CONTRATADA;
b) Notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades
encontradas no fornecimento dos materiais objeto do contrato, fixando prazo
para sua correção;
c) Atestar a Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA contende todo o
material recebido e discriminado;
d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas, depois de
constatado o cumprimento efetivo das obrigações assumidas;
e) Comunicar imediatamente ao Detentor da Ata qualquer irregularidade
manifestada na execução contratual;
f) Utilizar, de modo exclusivo, os garrafões para acondicionar água mineral
nas instalações, sendo vedado o seu uso para outros fins; e
g) Não ceder, nem dar em locação, nem emprestar os garrafões de água, no
todo ou em parte, sob qualquer pretexto.
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
 
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público; e
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de
material a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha
a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata.
 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de CONTRATADO:
 
a ) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e
especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 33/2019 e com os termos da
proposta de preços;
b) Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os garrafões
de água em que se verificarem vícios;
c ) Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da
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c ) Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da
contratação em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas;
d) Responder integralmente pelos danos causados direta ou indiretamente à
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendidos pelo CONTRATANTE;
e) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE;
f) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de idoneidade
exigidas na licitação, além de sujeitar-se a outras obrigações previstas no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam
compatíveis com o regime de Direito Público;
g) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que a Seção de
Almoxarifado do TRE/AL possa efetuar pedidos sempre que julgar necessário,
devendo a empresa contratada acompanhar diariamente tal endereço para
satisfazer as demandas do CONTRATANTE;
h) Zelar pela perfeita execução dos fornecimentos contratados, devendo as
falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24h (vinte e
quatro horas), a contar da solicitação, salvo ocorrência de força maior;
i) Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
j) Cumprir as determinações do Gestor do Contrato, a fim de que os serviços
sejam regularmente prestados;
k) Sanar, às suas expensas, os vícios observados na execução do objeto deste
edital;
l) Responder pela adequação, qualidade e segurança do fornecimento do
material prestado;
m) Não terceirizar a entrega de garrafões;
n) Efetuar o fornecimento da água no mesmo tipo de garrafão que lhe for
entregue, devendo se receber garrafão em acrílico efetuar o fornecimento em
garrafão acrílico, e se receber o garrafão borrachudo efetuar o fornecimento
em garrafão borrachudo;
o) Não efetuar o fornecimento em garrafões com mais de dois anos de
fabricação, soldados e/ou quebrados, nem tão pouco de água com prazo de
validade inferior a 60 dias, a contar da sua entrega;
p) Comprovar que os garrafões de água mineral de 20 litros repassados para
este Tribunal, por força contratual, são envasados por indústrias que sigam as
recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro de 2006 da
ANVISA, bem como entregar, no ato de assinatura desta Ata de Registro de
Preços, análises microbiológicas e de contaminantes químicos, atinentes a
amostras da água mineral adjudicada, por ocasião do respectivo procedimento
licitatório, realizadas em laboratório devidamente credenciado para essa
finalidade pela ANVISA;
q) Efetuar inspeção dos garrafões pertencentes ao CONTRATANTE antes dos
fornecimento de água, a fim de que sejam descartados vasilhames com mais de
dois anos de fabricação, soldados e/ou quebrados;
r) Efetuar o fornecimento preferencialmente mediante a troca de vasilhames;
e a retirada de botijões para envasamento e posterior devolução só poderá ser
feita mediante acordo entre as partes;
s) Verificar, na primeira entrega, o quantitativo de garrafões já disponíveis
pelo CONTRATANTE e, por conseguinte, fornecer o quanto necessário para
completar a quantidade suficiente; e
t) Constar no produto, além dos padrões estabelecidos na legislação vigente,
o lacre de segurança e o rótulo próprio, indicando a marca, a procedência, a
validade e o Selo Fiscal de Controle da Secretaria de Estado da Fazenda.
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6 - DO PAGAMENTO.
 
6.1.            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o envio da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do
TRE/AL.
 
6.2.            A Seção de Almoxarifado do TRE/AL poderá requerer o envio da
Nota Fiscal concomitante ao fornecimento do respectivo item, situação em que
efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis, contados da entrega da
respectiva Nota Fiscal.
 
6.3.            Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
 
6.4.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
6.5.         O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
6.6.         Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
 
6.7.         Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
 
7.1.        Os garrafões de água objeto deste Edital deverão ser entregues,
durante o horário de expediente da Seção do Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Avenida Menino Marcelo, nº 5.113,
bairro Antares, CEP 57083-410, Maceió/AL, em até 48 (quarenta e oito) horas,
contados do recebimento da solicitação da referida unidade administrativa
eleitoral.
 
7.2.           O material será recebido:
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a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço;
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
 
7.3.           Os produtos serão rejeitados nas seguintes hipóteses:
 
a) havendo incompatibilidade com as especificações previstas na proposta;
b) quando fora do prazo de validade;
c) em sendo o produto impróprio para o consumo.
 
7.4.           O prazo para a Seção de Almoxarifado proceder às verificações, após
o recebimento provisório, é de 03 (três) dias úteis, quando deverá se
manifestar, aceitando ou recusando os materiais objeto do fornecimento.
 
7.5.            Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
7.6.            O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as
normas de proteção ao consumidor.
 
7.7.         O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 05
(cinco) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à
multa prevista na alínea “b” do subitem 8.4.
 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 
8.1.            A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-
se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
 
8.2.            Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
8.3.            As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-
as dos pagamentos a serem efetuados.
 
8 .4 .         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
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seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser
aplicadas cumulativamente:
 
a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
 
b) multa de 0,3% (zero vírgula três por cento), ao dia calculada sobre o
valor da parcela não cumprida, considerando a data da notificação, até que
seja sanada a irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;
 
d) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato,
quando decorridos 30 (trinta) dias de atraso no cumprimento das obrigações,
ou pelo não atendimento à convocação para assinatura do contrato;
 
e ) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
 
8.4.1. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do
material em atraso.
 
8.4.2. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 05 (cinco) dias
pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
 
8.4.3. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
 
8.5.            O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
8.6.            Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
 
8.7.           A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento dos materiais, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
 
8.8.         Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
 
8.9.           Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
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dívida, consoante o §3º do art. 86 e §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
8.10.         O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à licitante contratada.
 
8.11.         O período de atraso será contado em dias corridos.
 
8.12.         No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
 
8.12.1.          A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário
Eletrônico.
 
8.13.         Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
8.14.         Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS
9.1.       É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente 
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65
da Lei nº 8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto
nº 7.892/2013.
10 – DA PUBLICAÇÃO
10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.
 
11 – DO FORO
 
11.1.       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em 03
(três) vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue
assinado pelas partes.

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.

Pelo TRE/AL:

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente
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Pela Empresa:

 

Representante da empresa

Em 30 de julho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 31/07/2019, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573856 e o código CRC 54553659.

0003873-40.2019.6.02.8000 0573856v2
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CIDADES MACEIÓ - ALAGOAS 
QUARTA-FEIRA, 31 DE JULHO DE 201910

Evacuação do Mutange só após aluguel
Apenas com o dinheiro da ajuda humanitária em conta, Prefeitura de Maceió irá proceder com a saída dos moradores do bairro

EVELLYN PIMENTEL
REPÓRTER

A evacuação dos mo-
radores da região de 
encosta do Mutange 

depende agora da liberação 
do aluguel social nas contas 
dos beneficiários. Confor-
me apurou a reportagem da 
Tribuna Independente a 
expectativa é de que até a 
próxima sexta-feira, a lista 
com os nomes dos beneficiá-
rios seja repassada ao banco 
para abertura das contas e 
pagamento.

Com a conclusão do ca-
dastro, a Prefeitura de Ma-
ceió tem feito o cruzamento 
de dados  e de acordo com o 
secretário municipal de Go-
verno, Eduardo Canuto, esta 
é uma das últimas etapas da 
evacuação dos moradores.

“É o último ato com rela-
ção a evacuação. Nos preci-
sávamos identificar as casas 
por georeferrenciamento e os 
proprietários, cadastrar. Em 
paralelo a isso houve a ação 
da DPE e MPE para o recur-
so, saiu o alvará de liberação, 
falta agora creditar, pagar e 
ajudar a sair com transpor- Campanha Agosto Dourado destaca importância familiar para 

Agentes da Secretaria de Saúde de São Miguel dos Milagres em ações de combate ao vetor da dengue

ADAILSON CALHEIROS

ASCOM PREFEITURA

te”, explicou o secretário.
A saída das famílias, que 

pode ocorrer ainda em agos-
to, segue duas etapas, a pri-
meira de forma voluntária, 
com prazo de sete dias. Neste 
período a população terá su-
porte dos órgãos municipais 
para a mudança e transpor-
tes dos itens pessoais. Já 
num segundo momento, caso 
haja resistência, a evacua-
ção será compulsória, isto é, 
os moradores serão retirados 
a força dos imóveis.

“Pagando a primeira 
parcela, tem a evacuação 
voluntária, essa evacuação 
voluntária com o apoio da 
Prefeitura, senão, a evacua-
ção terá de ser compulsória. 
Estamos vendo quais são as 
rotas para fazer mudanças, 
caminhão, fechamento de 
ruas, trata-se de um número 
expressivo de residências”, 
disse Canuto.

Durante a tarde de ontem 
(30), uma reunião entre ór-
gãos municipais, Defensoria 
Pública do Estado (DPE-AL) 
e Ministério Público Esta-
dual (MPE-AL) alinhou as 
ações a serem executadas.

O subdefensor público 
do estado, Carlos Eduardo 

Monteiro afirmou que o ob-
jetivo das ações é resguardar 
as famílias que já estão num 
processo de sofrimento pela 
perdas imputadas.

“Ficou na verdade agora 
uma responsabilidade mui-
to grande para a Prefeitura, 
que é a operacionalização da 
retirada dessa população. 
Garantimos o suporte, o pa-
gamento do aluguel social. A 
gente busca que a população 
não sofra mais nenhum dano 
além daquele que foi causado 
pela Braskem. Essa retirada 
tem que ser da forma menos 
gravosa, vai ter o sofrimento 
de sair, mas que seja com o 
menor dano”, destacou o re-
presentante da DPE. 

Terão direito ao aluguel 
social os moradores da re-
gião que precisarão deixar os 
imóveis sejam proprietários 
ou não. Diferente do auxílio 
moradia concedido pelo Go-
verno Federal, a intenção do 
recurso concedido pela Jus-
tiça alagoana é de viabilizar 
moradia para quem precisa-
rá deixar o local.

“A questão toda a gente 
trata como moradia. Os mo-
radores terão direito, quem 
estava morando no imóvel é 

CLAUDIO BULGARELLI
SUCURSAL REGIÃO NORTE

A Secretaria de Saúde de 
São Miguel dos Milagres, prin-
cipal destino turístico da Rota 
Ecológica e o segundo principal 
polo de turismo do litoral Norte, 
preocupada com os alarmantes 
números da dengue em todo o 
Brasil, vem intensificando as 
ações para combater o mosquito 
causador da dengue. Durante o 
mês de junho as escolas estive-
ram engajadas em várias ações 
educativas. Já em julho técnicos 
municipais de saúde realizaram 
vários mutirões de combate a 
endemia nos povoados do Toque 
e Porto da Rua.

A Secretaria Municipal de 
Saúde e os agentes comuni-
tários de endemias definiram 
várias metas para o combate 
ao mosquito Aedes aegypti, 

transmissor da dengue, zika e 
chikungunya. Eles detectaram, 
por exemplo, que a maior inci-
dência dos mosquitos se encon-
tra dentro de recipientes em 
imóveis ou próximos a casas. 
Por isso as ações foram centrali-
zadas nas áreas urbanas dos po-
voados do Toque e Porto da Rua.

O prefeito Rubens Ataíde, 
preocupado com os números 
alarmantes em todo o Brasil e 
em muitos municípios alagoa-
nos, resolveu declarar guerra ao 
mosquito e colocou em campo to-
das as forças municipais. “Esta-
mos fazendo a nossa parte como 
gestão, mas a população precisa 
ter consciência que saneamento 
ambiental domiciliar é de res-
ponsabilidade de cada cidadão. 
Os terrenos baldios são visita-
dos periodicamente pelos agen-
tes e as ações estão sendo inten-
sificadas. Porém, vale ressaltar 
que muitos focos de mosquitos 

são encontrados intra-domicílio, 
ou seja, dentro ou próximo às 
casas das pessoas. Assim vamos 
tomando as medidas preventi-
vas´´, declarou o prefeito.

Por outro lado a gestão mu-
nicipal também fazendo um 
trabalho de reforço nas comu-
nidades, palestras nas escolas 
e postos de saúde. A Secretaria 
Municipal de Saúde comunicou 
também que se uma pessoa co-
meçar a sentir os sintomas da 
dengue (febre alta, forte dor 
de cabeça, dor atrás dos olhos, 
moleza e dor no corpo, extre-
mo cansaço, entre outros) deve 
procurar o agente de saúde ou 
a unidade de saúde mais próxi-
ma. E também pediu a colabo-
ração da população para deixar 
o ambiente dos imóveis sempre 
limpos, evitando o acumulo de 
água em locais abertos, evitan-
do assim a proliferação de mos-
quitos.

São Miguel dos Milagres intensifica 
combate ao mosquito da dengue

quem terá direito ao aluguel 
social. A questão habitacio-
nal envolve a questão de mo-
radia, quem se caracteriza 
no perfil do aluguel social. 
Eventuais proprietários que 
tinham bem lá, mas que não 
estavam morando lá terão 
todo direito a indenização, 
mas não ao aluguel social 
que será destinado a quem 
de fato mora lá”, ressalta 
Carlos Eduardo Monteiro.

Segundo Eduardo Ca-
nuto, ao fim dos seis meses 
de aluguel social, as 1.200 
famílias deverão receber a 
propriedade de imóveis em 
conjuntos habitacionais do 
programa Minha Casa, Mi-
nha Vida. 

“Nossa preocupação é de 
manipulação de inquilinos 
a proprietários. O que está 
sendo discutido é o direito 
a moradia de área de risco. 
Quem está correndo risco lá 
é quem lá estava morando. 
Terá direito a seis meses de 
aluguel social. Feito isso, 
nesses seis meses, a prefei-
tura já possibilitou a doação, 
propriedade de 1.240 apar-
tamentos do Minha Casa, 
Minha Vida”, afirmou o se-
cretário de governo.

Publicação do Aviso de Licitação na Tribuna Independente (0574436)         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 247



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

 

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.
À CPREG, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 31/07/2019, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574451 e o código CRC A8E810BB.

0003873-40.2019.6.02.8000 0574451v1

  

Despacho SLC 0574451         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 248



����������	
������� �������������������������������������� ��������

� !" #$%&'(")* +#$,-$./0( 1-$%&' (#"-&$,'$2&-3#-04�5����������66������������7������������������4��4�����8���������94:4������������6��������;�����6���������
<=�>�6��
?7���6�@�6�7������;<��@�6�7��A�������6�����66����������������7��B�����=��AC88DDD4�6�4E�64?

FGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM
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Ŵi£YNi[FqNMGqEJXHFĴWLJF¤M¥HMFXJiOhO¦WEWJ§LJEYZMXHJ¤EJXgMFGF̈G
L¤JFRWJ¤WEMNNJ¤M¥HMFXJ§dKGXgJFZWXLJKJKE�LGRJKPMFGgGEWLJFK
©ª«ª«©ªKMKJKE�LGRJK¬o¬Kª��®̄�°i
K

������±������±{²�̄±���³�«́µ�́©«¶����·�������{������̄�{������

UK�pmp� j̧o¹j�UoKQopm��pºnpK�UKno�̧»ºjrKop¹�UºjrKprp�nUojrK�pKjrj¹UjmbKXJKYNJKLMKNYWNKWHFG[YG̀tMNK̂MRWGNKMKFMRGZMXHWGNbK
EJXNGLMFWXLJKJKHMJFKLJKQFJEMLGZMXHJKjLZGXGNHFWHGPJKXlKdddexd�¢vyiedx�ivideiykdxbKopmUr¼p�

jFHiKxliK�MNGRXWFKWKNMFPGLJFWK�jº�prrpKjr¼pmKop�mbKJEYOWXHMKLJKEWFRJKMgMHGPJKLMKjXŴGNHWK½YLGEGVFGJbKLWK¾FMWK½YLGEGVFGWbKFMLGNHFG[YcLWKOWFWK
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q
q
q
q

rstuvqwxyzq{sz|}s}~q�}xyz��sz|}s}~��uz����tu�
�tvq�y�s�xq�s}xzqx}q��~u�tq{}s}�szq��y�s�x�}s}�sz��s}�z����~��s�
�z�}vq�}x�q��q���q����q��v��v��q�����
����}��vq�~���q{s}��tqw�}�s y��tq��¡����q¢��£
q
q
q
�tuqx�z¤
q
�t�����tq�zy��¥zqx}q��~�t~q�zszq}~��xzsq¦�z����xzx}q}uq�zs�����z§�tqytq�}s�zu}�q
q
q
q
q
q

©̈ª«¬®̄°±®
²®ª̄³¬́µ¶¶·̧¹º»́¼¶

q

Informação PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 1 (0574556)         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 252



���������� ���	
��������������������������������������������

���� !"�#$%$&'&!�()���*

��(&�����+


���	
��������������������������������������������

���� !"�#$%$&'&!�()���*

��(&�����+
 ���

,-./0123456/74869/6:/;<=>?@/A:4:5490/B523456C:4:549DE4:F9GHI<=HJ4K
LMNM./0O:J:4/7:P:449/Q9R9GS92E50/BT:J:4S9R9GS92E5DE4:F9GHI<=HJ4K
,MUM./VWXYZX[YW\/Y[]WW/Â
_̀ àbUc./dC4:3@:54@e/d=GSe/A:656@/6:/:=SG94:S5>:2E@/A4:3?@/fG:E4g25S@/VVX[YW\/hYWi

j
j
j
j

klmnojpqrsjtlsuvlvwjxvqrsyzlsuvlvw{|ns}~�ymn�
�moj�r|l}qj�lvqsjqvj��wn�mjtvlv}lsjx}r|l}qzvlv}ls{�lv�s~���w��l�
�s�voj�vq�j��j��~j����j��o��o��j�����
����vy�oj�w~y�jtvq}qmjqvjvwy~slvy}nvr�mjtlv|�mjp~v�l�r}ymj�������j����
j
�m~}y}�mjvwy~slvy}nvr�mjwm�lvjmj}�vno
j
�jzlvwvr�vjtlv|�mj�vnjzmljm��v�mjmj�v|}w�lmjqvjtlv�mwjqvjns�vl}s~jqvjymrw�nmj�j| rvlmjs~}nvr�¡y}mj¢£|�sjn}rvls~
vr¤swsqsjvnj|slls¥¦vwjqvj��j~}�lmwj�j§�sr�}qsqvj�m�s~jqvj��̈��j|slls¥¦vw©�jzslsjw�zl}ljsjqvnsrqsjqswj�r}qsqvw
sqn}r}w�ls�}¤swjvjysl�ml£l}swjqmj�l}��rs~j�v|}mrs~jp~v}�mls~jqvjª~s|mswjvnj«syv}¬�ª�jymr¥mlnvjvwzvy}¥}ys�¦vw
qvwyl}�swjrmjªrv®mj�jqvw�vjpq}�s~
j
�wjy�w�mwjqmjm��v�mj̄j°|�sj±jpn�s~s|vn²²j
j
ª�vry}mwsnvr�v
j
pqrsj
j

Informação PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 2 (0574557)         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 253



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4561 - TRE-AL/PRE/PREG

Caros Colegas.
 
Reporto-me no presente para solicitar o pronunciamento dos Srs.(as)
quanto aos pedidos de esclarecimentos requeridos, eventos sei
nªs 0574556 e 0574557.
Agradeço antecipadamente.
Pregoeiro TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 31/07/2019, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574558 e o código CRC 32081024.

0003873-40.2019.6.02.8000 0574558v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4579 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Senhor Pregoeiro,
 
Em resposta aos pedidos de esclarecimento 1 e 2, informamos

que:
 
1) Estima-se um consumo médio mensal de 300 unidades de

garrafões de água de 20L;
2) Conforme consta no Edital, Item 1, subitem 1.1.1, "Os

garrafões deverão ser fornecidos pela Contratada em regime de empréstimo",
e serão devolvidos ao final do contrato.

Att.
Seção de Almoxarifado

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 31/07/2019, às 19:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0574840 e o código CRC 7B0D5244.

0003873-40.2019.6.02.8000 0574840v2
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RHFMOP4FH49QKOPST4BOEL4/T4MẀKOEL4/a/a/T4b<M4JPIIPU\EM4QEcEIdH4MEI4UHIFERKQHM4NESP4_HFOIPOPQP4EL4IEJKLE4QE4ELNIZMOKLHeT
E4MEIdH4QEcHScKQHM4PH4UKFPS4QH4RHFOIPOHa>OOa:EfdH4QE4>SLHgPIKUP

h'ij,k

Informação RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01 (0575293)         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 257



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE:
• A licitante DECLARA que esta proposta comercial é válida por 90 (noventa) dias.
• A licitante DECLARA que acatará o pagamento da Administração conforme o estabelecido no Edital em   referência;
• A licitante DECLARA que o prazo de entrega será de acordo com o Edital em referência, a contar da data da ordem de fornecimento acompanhada da 
competente nota de empenho.
• A licitante DECLARA que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço 
aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.
• A licitante DECLARA que está de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus  anexos.
• A licitante DECLARA que o prazo de garantia do objeto licitado será conforme o estabelecido no edital de  referência.
• A licitante DECLARA que é optante pelo Imposto Simples  Nacional.

                                                                                    

  Proposta Comercial

PROCESSO Nº: 0003873-40.2019.6.02.8000

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019 - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL

    P Galvão Distribuidora de Alimentos Eireli - EPP inscrita no CNPJ com o nº 14.376.716/0001-00 e com a inscrição estadual nº 272.00510391, sediada na Rua 
Cel Lima Rocha nº 935 - Empresarial Tenente Lemysson Rodrigo - Sala 103 - Pinheiro, Maceió – AL, Representada por sua Sócia Administrativa a Senhora 
Priscilla Souza Galvão Santana, portadora da Carteira de Identidade nº 2002001043573 – PO/AL e do CPF nº 015.294.254-84, apresenta cotação abaixo:

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:
• Dados da Empresa:
• Razão Social: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
• CNPJ: 14.376.716/001-00
• Inscrição Estadual: 272.00510391
• Inscrição Municipal: 901079931
• Endereço: Rua Cel. Lima Rocha, 935, Empresarial Tenente Lemysson Rodrigo - Sala 103 - Pinheiro, Maceió-AL, CEP:   57.055-400
• Fone: (82) 3024-9001 / 9 8703-6334
• E-mail: p.galvao@outlook.com

• Dados Bancários da Empresa:
• Banco: Banco do Brasil
• Agência: 1233-5
• Conta Corrente: 71.820-3
• Dados do Representante Legal da Empresa:
• Nome: Priscilla Souza Galvão Santana.
• RG: 92001043573– SEDS/AL
• CPF: 015.294.254-84
• Cargo na empresa: Gerente Administrativo
• Nacionalidade: Brasileira
• Estado Civil: Casada
• Endereço: Rua Prof. Luiz Lavenere Machado, 277, Trapiche da Barra, Maceió -  AL
• Telefone: (82) 9 8703-6334
• Profissão: Empresária
• E-mail: priscillagalvao@outlook.com

Proposta EMPRESA P GALVÃO DISTRIBUIDORA (0580016)         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 258



ITEM PRODUTO QTD UND MARCA FABRICANTE VALOR UNT VALOR TOTAL

1
água mineral envasada em garrafões de 20 

litros 
3.600 GARRAFÕES ALDEBARAN ALDEBARAN R$ 3,85 R$13.860,00

R$ 13.860,00VALOR TOTAL (Treze mil,  oitocentos e sessenta reais.)

Maceió-AL, 13 agosto de 2019.

PLANILHA DA PROPOSTA COMERCIAL DA  LICITANTE
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2019.
Senhora Chefe,
Segue em anexo, Proposta do licitante (1º

classificado) do Pregão Eletrônico n.º 33/2019, consideramos
a necessidade de V.Sª avaliar a conformidade da proposta.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/08/2019, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0580017 e o código CRC 5EBF3DCF.

0003873-40.2019.6.02.8000 0580017v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4825 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Senhor Pregoeiro,
 
Após análise da proposta evento SEI nº 0580017, informamos que

a mesma ATENDE ao solicitado no Termo de Referência.
Att.
Seção de Almoxarifado

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 13/08/2019, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0580042 e o código CRC 32B6AFA5.

0003873-40.2019.6.02.8000 0580042v3
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FQ[�Z̀ [̀>Uv><<<@E;@�C<?A<=B}>YVQV>QZVWR�VQ>[̀>YQ[�ẐR~ZU\[̀>QZWV\R�[̀>V[>FQZ]�[>Uv><<<@@wA<=B?>GS�Z\[{>GS�Z\[{
FQZ]�[>IWZ\Q�UR�[>�>JZ]R̀\Q[>̂Z>YQZ�[̀>YVQV>�[QUZ�R~ZU\[>̂Z>�]TV>~RUZQVW>ZU�V̀V̂V>Z~>]VQQV��Z̀>̂ Z>A<>WR\Q[̀}
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4827 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0574554

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO 0580042 

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG

Evento 0580063

 

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15.

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X NÃO OCORREU

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

0580067

 

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0580070

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0580072

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1
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18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X
 

0580066

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0580108

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi   NÃO OCORREU RECURSO
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comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0580120

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 0580016

 

Resultado Fornecedor: 0580110 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/08/2019, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0580123 e o código CRC 6AD4C372.

0003873-40.2019.6.02.8000 0580123v4
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PROCESSO : 0003873-40.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : FASE EXTERNA - PREGÃO 33/2019

 

Parecer nº 1635 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 33/2019, objetivando o
Registro de Preços de material de consumo – gênero
alimentício (água mineral envasada em garrafões de 20 litros
– quantidade total de 3.600 garrafões), para suprir a demanda
das unidades administrativas e cartorárias do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas em Maceió/AL,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0573855).

Quanto às listas de verificação, exigidas por força
da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o  ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento (0580123).

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

Os comprovantes das publicações do
edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII,
“a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM
0573869
0574433
0574436

2

O aviso contendo o resumo do edital foi
publicado nos meios previstos pela
legislação?
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão
(DOU, internet e jornal de grande
circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na
hipótese de pregão para SRP
(DOU, internet e jornal de grande
circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM Idem

3

Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias
entre a divulgação da licitação
(publicação do aviso do edital) e a
realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM Idem

A ata de realização do pregão
eletrônico consta do processo e

  

Parecer 1635 (0580165)         SEI 0003873-40.2019.6.02.8000 / pg. 288



4

contém registro dos licitantes
participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na
ordem de classificação, da
aceitabilidade da proposta de preço, da
habilitação e dos recursos porventura
interpostos, respectivas análises e
decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI,
alíneas “a” até “f”.

SIM 0580108

5
O ato de adjudicação e a publicação no
DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM 0580120

6

O comprovante da publicação do
resultado da licitação consta do
processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

 Fase posterior

7

Os documentos necessários à
habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios
competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão
da imprensa oficial) constam do
processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e
Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII
combinado com o art. 32.

SIM 0580123

8
Os documentos apresentados pela
licitante estavam válidos na data da
sessão?

SIM Idem

9
A proposta da licitante declarada
vencedora foi assinada por pessoa com
poderes para representar a empresa?

 
SIM
 

0580016

10

Foi constatada a inexistência de
registros indicativos de que a futura
contratada esteja apenada com
impedimento ou suspensão de licitar
com a União e foi verificada a
inexistência de registros de
inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)?

SIM 0580066

 
Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do

presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 5.450/2005, pelo Decreto nº 7.892 de
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488 de 30/08/2018
e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo
óbice à homologação do PE nº 33/2019 e subsequente
convocação da empresa: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 14.376.716/0001-00, para
lavrar Ata de Registro de Preços objetivando o eventual
fornecimento de 3.600 (três mil e seiscentos) garrafões de
água mineral, contendo 20 litros cada, ao preço unitário de
R$ 3,85 (três reais e oitenta e cinco centavos) e preço total de
R$ 13.860,00 (treze mil oitocentos e sessenta reais), conforme
proposta comercial (0580016).

À consideração superior.
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 13/08/2019, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 13/08/2019, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0580165 e o código CRC 3D57F874.
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CONCLUSÃO

Maceió, 14 de agosto de 2019.
 
Excelentíssimo Desembargador Presidente,
 
Trata-se de procedimento objetivando à aquisição de

água mineral envasada em garrafões de 20 litros, através de Registro
de Preços, consoante especificações descritas no Edital do Pregão
Eletrônico nº 33/2019 e seus Anexos (0573856).

 
Nesta senda, constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do PE (0580108), o Resultado por
Fornecedor (0580110), o Termo de Adjudicação (0580120) e,
finalmente, considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer AJ-DG nº
1635/2019 (0580165), submeto o presente procedimento à superior
consideração de Vossa Excelência, para os fins de homologação do
presente pregão eletrônico e subsequente convocação da empresa
vencedora.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/08/2019, às 09:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0580740 e o código CRC C9440FC4.

0003873-40.2019.6.02.8000 0580740v1
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PROCESSO : 0003873-40.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico nº 33/2019. Aquisição de água mineral.  

 

Decisão nº 2436 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe, tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral, por meio do Parecer nº 1635 (0580165), atestando a
legalidade de todo o certame, HOMOLOGO, para que surta
seus jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n°
33/2019, que tem por objeto o Registro de Preços de material de
consumo - gênero alimentício (água mineral envasada em garrafões
de 20 litros, totalizando 3.600 garrafões), conforme as condições
e especificações assentadas no edital e seus anexos (0573855).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e nos Decretos nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013, alterado
pelo Decreto nº 9.488/2018 e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, CONVOCO, para a devida assinatura da Ata de Registro
de Preços, a empresa P. GALVÃO DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 14.376.716/0001-00, vencedora
do certame, para o fornecimento eventual de 3.600 (três mil e
seiscentos) garrafões de água mineral, contendo 20 litros cada, ao
preço unitário de R$ 3,85 (três reais e oitenta e cinco centavos) e
preço total de R$ 13.860,00 (treze mil oitocentos e sessenta
reais), em conformidade com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (0580108), mais o Termo de Adjudicação (0580120).

À Secretaria de Administração, para as providências que
se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

 
Desembargador Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO

No Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 21/08/2019, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582400 e o código CRC D8E96C21.
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22/08/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=800323&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00033/2019 (SRP)

Às 16:16 horas do dia 22 de agosto de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0003873-40.2019,
Pregão nº 00033/2019. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: GARRAFÃO
Descrição Complementar: GARRAFÃO, NOME GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLAST
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.600 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 5,4100 Situação: Homologado

Adjudicado para: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 3,8500 e a
quantidade de 3.600 UNIDADE .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 13/08/2019
16:25:30 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P GALVÃO DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.376.716/0001-00, Melhor lance: R$

3,8500

Homologado 22/08/2019
16:16:43

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2019.
À SLC, para publicar o resultado do certame, de

acordo com a Decisão 2436, da Presidência (0582400), e
posterior convocação do adjudicatário para assinatura da
respectiva ata.

Destaco que há cadastro de reserva aberto até
amanhã, dia 23, às 16h17.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/08/2019, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584861 e o código CRC 13BE0ED7.

0003873-40.2019.6.02.8000 0584861v1
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23/08/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=800323&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 

 Data de abertura:  13/08/2019 14:00
 Número da portaria:  120/20169
 Data de portaria:  20/03/2019
 Número do processo:  0003873-40.2019
 Número do pregão:  00033/2019 (SRP)
 Objeto:  Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para fornecimento de água mineral envasada em garrafões de
20 litros, conforme o edital e seus anexos.

    Item 1

Descrição: GARRAFÃO
Descrição Complementar: GARRAFÃO, NOME GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLAST
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3600 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 5,4100  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
14.376.716/0001-00 P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 3600 R$ 3,8500

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 22/08/2019 16:16 Data/Hora Final: 23/08/2019 16:17
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 23/08/2019 18:15
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 3,8500
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de Reserva

22/08/2019
16:16:43

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 22/08/2019
16:16 com data fim prevista para 23/08/2019 16:17 pelo valor de R$

3,8500.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

23/08/2019
18:15:34

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2019.
Com a juntada da ata do cadastro de reserva

(0585724), devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/08/2019, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0585725 e o código CRC 8E6554B7.

0003873-40.2019.6.02.8000 0585725v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019082800158
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Nº 166, quarta-feira, 28 de agosto de 2019ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019

Processo Administrativo SEI nº 0003873-40.2019.6.02.8000.
O Desembargador Orlando Rocha Filho, Presidente, em exercício, do TRE/AL,

homologou, em 21/08/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 33/2019, cujo objeto é a
aquisição de material de consumo - água mineral envasada em garrafões de 20 litros, que
foi adjudicado à empresa P. GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ nº
14.376.716/0001-00, pelo valor total de R$ 13.860,00. Fundamento legal: art. 4º, XXII, da
Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05 e Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº
9.488/2018.

Maceió-AL, 22 de agosto de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019

Processo Administrativo SEI nº 0003813-67.2019.6.02.8000.
O Desembargador Orlando Rocha Filho, Presidente, em exercício, do TRE/AL,

homologou, em 21/08/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 35/2019, cujo objeto é a
aquisição de material de consumo - papel toalha, que foi adjudicado à empresa CATIÚSCIA
DA COSTA SILVA, CNPJ nº 21.821.189/0001-53, pelo valor total de R$ 36.000,00.
Fundamento legal: art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05.

Maceió-AL, 22 de agosto de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0000389-17.2019. Objeto: Concessão onerosa de uso de espaço público, em
caráter precário, de área, instalações e mobiliário, para exploração dos serviços de
lanchonete, localizada no 13º andar no edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas - TRE/AL, objetivando a comercialização de refeições e lanches aos magistrados,
servidores, visitantes e jurisdicionados, nos termos e condições do edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/08/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00040-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 28/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 23/08/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Digital: 10525/2019. Objeto: Contratação da empresa DIRECTION
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ nº 08.685.474/0001-26. Contratante: Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas. Fundamentação Legal: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.
8.666/93 e alterações posteriores. Valor R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais). Data da
Autorização: 22/08/2019, pelo Diretor-Geral, Júlio Briglia Marques. Data da Ratificação:
23/08/2019, pelo Exmo. Sr. Presidente, Des. João de Jesus Abdala Simões.

JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2019-SRP

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 5511/2019), que tem por objeto o registro de preços para
futura e eventual aquisição de veículos automotores, sendo 2 (dois) veículos do tipo sedan
superior e 9 (nove) veículos do tipo picape, em favor das empresas CCS COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ nº 15.799.749/0001-18. Quantidade: 9 (nove) veículos;
valor unitário: R$ 137.350,00 (cento e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta reais) e ASAP
COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 20.716.823/0001-25. Quantidade: 2 (dois) veículos; valor unitário:
R$ 92.856,36 (noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis
centavos). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 27/08/2019, pelo Des. João de Jesus Abdala
Simões.

CLAUDIO MARCIO PINTO NEDER
Diretor-Geral
Em exercício

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 31/2019 - UASG 070003

Nº Processo: 6854 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual
aquisição de material permanente material de tecnologia da informação (TI), conforme
descrição e quantidades constantes do Termo de Referência da STI/COINF/TRE-AM. Total
de Itens Licitados: 00016. Edital: 28/08/2019 de 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre
Araujo Nº 200 Aleixo - MANAUS - AM ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/070003-05-31-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 28/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/09/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ELONGIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Pregoeiro

(SIDEC - 27/08/2019) 070003-00001-2019NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 3938/2019 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato nº 18/2019. Objeto:
Serviço de transporte de materiais (mobiliários e equipamentos). Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico n. 21/2019. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. CONTRATADA: NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA. CNPJ: 63.698.724/0001-70.
Fundamentação Legal: Lei n. 10.520/2002 e Lei n. 8.666/1993. Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0013 e 02.061.0570.4269.0001. Prazo de
Vigência: 12(doze) meses a contar da data de publicação no D.O.U. Preço: Valor estimado
global anual de R$ 123.999,98 (cento e vinte três mil, novecentos e noventa e nove reais
e noventa e oito centavos). Data da Assinatura: 21/08/2019. Assinam: Desdor. JOÃO DE
JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Contratante, e o Sr. ROBERTO MAIA CIDADE, pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: CONVÊNIO 06/2019, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a FACULDADE PITÁGORAS DE TEIXEIRA DE FREITAS. OBJETO: Mesário
Voluntário. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93. PAD: 7.268/2016. VIGÊNCIA: da data da
assinatura até 31/12/2022. ASSINATURA: 27/08/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA e a Sra. Carla Cristina Madeira de Azevedo, pelo Convenente.

EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019

ESPÉCIE: TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 168ª Zona
Eleitoral e o Município de Tanque Novo/BA: PAD Nº 10552/2019. OBJETO: Cooperação
entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do
Município de Tanque Novo /BA, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro
eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de
revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Lei no 7.444/1985 (art. 7°,§ único e art. 9°, inciso III) e as
Resoluções TSE nº 21.538/2003 (art. 78) e n° 23.440/2015 (art. 12). VIGÊNCIA: a partir da
assinatura deste Termo até 18.02.2020 ASSINATURA: 12.07.2019. SIGNATÁRIOS: Bel.
Adriana Silveira Bastos, pela 168ªZE, e Vanderlei Marques Cardoso, pelo Município de
Tanque Novo.

EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019

ESPÉCIE: TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 36ª Zona Eleitoral
e o Município de Brejões/BA: PAD Nº 8189/2019. OBJETO: Cooperação entre os partícipes
visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de Brejões/BA,
para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação
de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nos

7.444/1985 e 9.454/1997 e as Resoluções TSE nº 21.538/2003 e n° 23.335/2011. VIGÊNCIA:
a partir da assinatura deste Termo até 18.02.2020 ASSINATURA: 24.05.2019. S I G N AT Á R I O S :
Bel. Luís Henrique de Almeida Araújo, pela 36ªZE, e Alessandro Rodrigues Brandão Correia,
pelo Município de Brejões.

EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2019

ESPÉCIE: TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 36ª Zona Eleitoral
e o Município de Nova Itarana/BA: PAD Nº 8189/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de
Nova Itarana/BA, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral
mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nos 7.444/1985 e 9.454/1997 e as Resoluções TSE nº
21.538/2003 e n° 23.335/2011. VIGÊNCIA: a partir da assinatura deste Termo até
18.02.2020 ASSINATURA: 24.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Luís Henrique de Almeida Araújo,
pela 36ªZE, e Antonio Dannilo Italiano de Almeida, pelo Município de Nova Itarana.

EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2019

ESPÉCIE: TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2019, firmado entre a 63ª
Zona Eleitoral e o Município de Caetité/BA: 9087/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de
Caetité, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante
incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. F U N DA M E N T O
LEGAL: parágrafo único do artigo 7º e inciso III do art. 9º da Lei nº 7.444/1985, c/c o art.
78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015.
VIGÊNCIA: Período de 01 (um) ano a partir da assinatura do Termo. ASSINATURA:
31.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. José Eduardo das Neves Brito, pela 63ªZE, e Aldo Ricardo
Cardoso Gondim, pelo Município de Caetité.

EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 3/2019

ESPÉCIE: TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 36ª Zona Eleitoral
e o Município de São Miguel das Matas/BA: PAD Nº 8189/2019. OBJETO: Cooperação entre
os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município
de São Miguel das Matas/BA, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro
eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de
revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nos 7.444/1985 e 9.454/1997 e as Resoluções TSE nº
21.538/2003 e n° 23.335/2011. VIGÊNCIA: a partir da assinatura deste Termo até
18.02.2020 ASSINATURA: 24.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Luíz Henrique de Almeida Araújo,
pela 36ªZE, e Jose Renato Curvelo de Araujo, pelo Município de São Miguel das Matas.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 35/2019 - UASG 070013

Nº Processo: 7264/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a eventual
aquisição de carrinhos diversos. Total de Itens Licitados: 00009. Edital: 28/08/2019 de
08h00 às 17h59. Endereço: Primeira Avenida do Centro Administrativo da Bahia Nr. 150
Paralela - SALVADOR - BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/070013-05-35-
2019. Entrega das Propostas: a partir de 28/08/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/09/2019 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital está disponível no Comprasnet, bem
como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser
obtidas através do telefone 71-3373-7084

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro

(SIDEC - 27/08/2019) 070013-00001-2019NE000054

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 29/2019

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
09/08/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de publicação de aviso de
licitação em jornal de grande circulação local e em jornal de grande circulação nacional,
por meio de empresa especializada do ramo jornalístico ou publicitário.

RAUL ALMEIDA DA PAZ
Pregoeiro

(SIDEC - 27/08/2019) 070013-00001-2019NE000054
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