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

 

Memorando nº 242 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 25 de março de 2020.

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CÓPIA À COMAP)

Assunto: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ZONAS ELEITORAIS DO
AGRESTE ALAGOANO

 

 
 

Senhor Secretário de Administração,
 
 
Apresento Termo de Referência 0673103, e anexo

único 0673104, visando o fornecimento de água mineral para as
zonas eleitorais situadas na Zona do Agreste do Estado de Alagoas,
para as devidas providências quanto à análise e posterior aprovação,
caso de sua aquiescência.

Utilizamos como base o mapa de Alagoas subdividido por
mesoregiões, vide sítio
eletrônico http://dados.al.gov.br/dataset/d8f3ac16-6441-4f45-8c69-
a2fc5a4ff8a6/resource/fa41069e-e0ef-430f-b161-
3bf12072fb2e/download/messoo.png

Estimamos uma média mensal de 8 garrafões/mês para
cada ZE, o que nos traz um total de 7,27 litros de água/dia útil para
cada unidade.

A estimativa total de consumo de garrafões, mensal e
anual, assim como a relação das Zonas Eleitorais contempladas,
constam do anexo único.

Apesar de outras tantas tentativas, infrutíferas,
em atender essa demanda, estimar os quantitativos ideais para cada
unidade cartorária é sempre um desafio, que só nos trará a certeza
dos números com o decorrer da prática no fornecimento, quando bem
sucedidos no tema. Diante dessa incerteza, registramos em ata um
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total de 1.200 unidades de garrafões de 20 litros, para o caso de uma
demanda maior do que a estimada.

 
Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/05/2020, 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
0673102 e o código CRC 51DC1C88.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1  Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, sem gás,
acondicionada em garrafões de 20 litros, em regime de comodato, para atender
à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado - ZONA DO
AGRESTE ALAGOANO - na manutenção de suas atividades, conforme grupos
discriminados em ANEXO I;

1.2  Sugerimos que a aquisição ocorra através de Ata de Registro de Preços,
Pregão Eletrônico, tipo menor preço por grupo. 

  1.2.1 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura.

1.3 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.

 

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1  Atender as demandas das unidades cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas no interior do Estado, assegurando  o fornecimento e acesso contínuo à água
mineral apropriada para consumo, proporcionando melhores condições de trabalho ao
seu corpo funcional. São 9 (nove) Zonas Eleitorais, distribuídas em 8 (oito) cidades, que
deverão ser atendidas.

2.2  A despesa não está contemplada na PLOA 2020, porém, por ser item essencial à
subsistência humana em quaisquer atividades laborais, orienta-nos a atual
Administração pela aquisição, ainda neste exercício.

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES 

ÁGUA MINERAL SEM GÁS: Deverá ser de primeira qualidade, com as seguintes
características:

3.1  Ser classificada como água mineral tradicional ou água potável de mesa, como
FLUORETADA, segundo código de águas minerais dentro dos padrões estabelecidos
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA;
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3.2  Ser registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e atender à
Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e à Resolução 12/97 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA;

3.3  Os garrafões disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser em POLIPROPILENO,
liso, transparente, ter capacidade de acondicionamento para 20 litros de água mineral,
próprios para o acondicionamento de água mineral, resistentes, em excelente estado
de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de
segurança, para evitar contaminações externas e com validade mínima de
30 (trinta) meses contados a partir da sua data de fabricação;

3.4  Apresentação e características básicas do rótulo-padrão aprovado pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, (Decreto-Lei n. º 7.841/1945), e
registrado no Ministério da Saúde;

3.5  Devem estar gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e
validade do produto, ou na vedação das embalagens, conforme Portaria n.º 470/99 do
Departamento Nacional de Produção Mineral.

 

4. DO CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto será adquirido através do Sistema de Registro de Preços.

4.1  A solicitação será de acordo com as necessidades dos Cartórios;

4.2  A quantidade total da Ata é de 1.200 (Um mil e duzentos) garrafões;

4.3  O fornecimento será feito nos endereços dos cartórios eleitorais e postos de
atendimento, de acordo com os grupos do Anexo I, com regularidade mensal;

4.4  Poderá o gestor suspender o fornecimento de água em qualquer unidade
cartorária, a fim de possíveis ajustes nas relações internas do TRE, a qualquer tempo
do contrato e pelo período que for conveniente, informando antecipadamente ao
fornecedor, logo que solicitado oficialmente pela Administração do TRE;

4.5  Os vasilhames de 20 (vinte) litros serão fornecidos em regime de “comodato” pela
contratada no momento da primeira entrega solicitada, e depois de consumida a água,
serão utilizados para reposição de rotina durante  a vigência da Ata.

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 avariados, soldados e/ou quebrados, ou com aspecto
desgastado. Só aceitaremos garrafões novos.

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;
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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, contados do recebimento da solicitação de fornecimento pelo
fornecedor. 

5.4  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;

5.5  Transportar os garrafões conforme regulamentação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária ANVISA (RDC n° 06/2002), que dispõe sobre o Regulamento Técnico
para Transporte, Distribuição, Armazenamento e Comércio de Água Mineral;

5.6  Comprovar, mediante certificação, 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;

5.7  Apresentar análise bacteriológica da água, em conformidade com a Resolução de
Diretoria Colegiada — RDC n° 274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária —
ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico para Águas Envasadas e Gelo, pelo menos
a cada bimestre, ou sempre que solicitado pela fiscalização do Órgão Gerenciador
(Contratante);

5.8  O Fornecedor deverá efetuar a entrega do produto no horário de funcionamento
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de
fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo funcionário do local que está
recebendo, sendo imprescindível a identificação do local (em carimbo) em que foi
realizada a entrega e a data que a mesma foi realizada, bem como o envio da
mesma ao gestor, sob pena de inviabilizar a presente requisição para efeito de
pagamento;

5.9  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;

5.10  Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE (Almoxarifado do TRE);

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

5.12  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;

5.13  Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que a Seção de Almoxarifado
possa se comunicar facilmente e efetuar pedidos sempre que julgar necessário,
devendo a CONTRATADA acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as
demandas do CONTRATANTE;

5.14  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;

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

5.16  Ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 100  garrafões de
água, para cada grupo constante do Anexo I, considerando assim a entrega de um
grupo por dia.

5.17  Apresentar, quando da assinatura do contrato, cronograma de entrega onde
conste a estratégia de entrega da empresa com identificação das rotas de entrega;

5.18  Fornecimentos efetuados sem a requerida requisição, não poderão ser cobrados
do Contratante, bem como cobrança de garrafões entregues que não estejam dentro
do prazo de validade exigido;

5.19  Entregar os garrafões de água solicitados, nos locais de entrega dispostos no
Anexo I, nos limites especificados na Ordem de Fornecimento enviada, e caso haja
mudança de endereço, o gestor comunicará à empresa em tempo hábil;

5.20  Recolher no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o fim da vigência da
Ata/Contrato, todos os garrafões consignados.

 

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;
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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;

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

 

9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

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

 9.1.1. 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;

 9.1.2. 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 do contrato;

 9.1.3. 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;

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

9.2. 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;

9.3. 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;

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

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A adjudicação será por grupo;

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

10.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor valor
unitário da água mineral envasada em garrafão de 20 litros, para cada grupo.

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

 

11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE APLICADOS

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, aos critérios de
sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de
19/01/2010.

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/05/2020, 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-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673103 e o código CRC E11F59B7.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 

 

UNIDADES ELEITORAIS DO AGRESTE ALAGOANO

GRUPO

ZONA
ELEITORAL

(ZE) OU 
 POSTO DE

ATENDIMENTO
(PAD)

CIDADE
ESTIMATIVA

CONSUMO/MÊS
(GARRAFÕES)

ESTIMATIVA
CONSUMO/ANO 
  (GARRAFÕES)

1

46ª ZE CACIMBINHAS 8 96
45ª ZE IGACI 8 96

10ª ZE PALMEIRA DOS
ÍNDIOS 8 96

28ª ZE QUEBRANGULO 8 96

2

49ª ZE SÃO
SEBASTIÃO 8 96

22ª ZE ARAPIRACA 8 96
55ª ZE ARAPIRACA 8 96

44ª ZE GIRAU DO
PONCIANO 8 96

20ª ZE TRAIPU 8 96

ESTIMATIVA TOTAL GERAL 72 864

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/05/2020, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673104 e o código CRC 6BD078BC.
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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 maio de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Em tempo, após necessários ajustes no que se refere

à quantidade a ser registrada em ARP, por Grupo, apresento Termo
de Referência 0700544, e anexo único 0700545, corrigidos.

Estimamos uma média mensal de 8 garrafões/mês para
cada ZE e 4 garrafões/mês para cada Posto de Atendimento
Definitivo (PAD), o que nos traz um total de 7,27 litros de água/dia
útil, para cada ZE e 3,64 litros de água/dia útil, para cada PAD.

Abaixo, quadro demonstrativo com as estimativas mensal
e anual, por grupo, base utilizada para estimar os totais a serem
registrados em Ata e constantes do anexo único.

 

GRUPO

ZONA
ELEITORAL
(ZE) OU 

 POSTO DE
ATENDIMENTO

(PAD)

CIDADE
ESTIMATIVA

CONSUMO/MÊS
GARRAFÕES/GRUPO

ESTIMATIVA
CONSUMO/ANO 

  GARRAFÕES/GRUPO

TOTAL A SER
REGISTRADO

EM ATA

1

46ª ZE CACIMBINHAS

32 384 533
45ª ZE IGACI

10ª ZE PALMEIRA DOS
ÍNDIOS

28ª ZE QUEBRANGULO

2

49ª ZE SÃO SEBASTIÃO

40 480 667
22ª ZE ARAPIRACA
55ª ZE ARAPIRACA
44ª ZE GIRAU
20ª ZE TRAIPU
TOTAL GERAL 72 864 1.200

 

Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/05/2020, às 20:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0700541 e o código CRC 7AC479BF.

0002417-21.2020.6.02.8000 0700541v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1. DO OBJETO

1.1  Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, sem gás,
acondicionada em garrafões de 20 litros, em regime de comodato, para atender
à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado - ZONA DO
AGRESTE ALAGOANO - na manutenção de suas atividades, conforme grupos
discriminados em ANEXO I;

1.2  Sugerimos que a aquisição ocorra através de Ata de Registro de Preços,
Pregão Eletrônico, tipo menor preço por grupo. 

  1.2.1 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura.

1.3 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.

 

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1  Atender as demandas das unidades cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas no interior do Estado, assegurando  o fornecimento e acesso contínuo à água
mineral apropriada para consumo, proporcionando melhores condições de trabalho ao
seu corpo funcional. São 9 (nove) Zonas Eleitorais, distribuídas em 8 (oito) cidades, que
deverão ser atendidas.

2.2  A despesa não está contemplada na PLOA 2020, porém, por ser item essencial à
subsistência humana em quaisquer atividades laborais, orienta-nos a atual
Administração pela aquisição, ainda neste exercício.

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES 

ÁGUA MINERAL SEM GÁS: Deverá ser de primeira qualidade, com as seguintes
características:

3.1  Ser classificada como água mineral tradicional ou água potável de mesa, como
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FLUORETADA, segundo código de águas minerais dentro dos padrões estabelecidos
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA;

3.2  Ser registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e atender à
Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e à Resolução 12/97 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA;

3.3  Os garrafões disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser em POLIPROPILENO,
liso, transparente, ter capacidade de acondicionamento para 20 litros de água mineral,
próprios para o acondicionamento de água mineral, resistentes, em excelente estado
de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de
segurança, para evitar contaminações externas e com validade mínima de
30 (trinta) meses contados a partir da sua data de fabricação;

3.4  Apresentação e características básicas do rótulo-padrão aprovado pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, (Decreto-Lei n. º 7.841/1945), e
registrado no Ministério da Saúde;

3.5  Devem estar gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e
validade do produto, ou na vedação das embalagens, conforme Portaria n.º 470/99 do
Departamento Nacional de Produção Mineral.

 

4. DO CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto será adquirido através do Sistema de Registro de Preços.

4.1  A solicitação será de acordo com as necessidades dos Cartórios;

4.2  A quantidade total é de 1.200 (Um mil e duzentos) garrafões, a serem
registradas 533 unidades para o Grupo 1 e 667 unidades para o Grupo 2, conforme
demonstrado no anexo I.

4.3  O fornecimento será feito nos endereços dos cartórios eleitorais e postos de
atendimento, de acordo com os grupos do Anexo I, com regularidade mensal;

4.4  Poderá o gestor suspender o fornecimento de água em qualquer unidade
cartorária, a fim de possíveis ajustes nas relações internas do TRE, a qualquer tempo
do contrato e pelo período que for conveniente, informando antecipadamente ao
fornecedor, logo que solicitado oficialmente pela Administração do TRE;

4.5  Os vasilhames de 20 (vinte) litros serão fornecidos em regime de “comodato” pela
contratada no momento da primeira entrega solicitada, e depois de consumida a água,
serão utilizados para reposição de rotina durante  a vigência da Ata.

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 avariados, soldados e/ou quebrados, ou com aspecto
desgastado. Só aceitaremos garrafões novos.

4.7. A empresa CONTRATADA deverá comprovar que os garrafões de água mineral de
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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, contados do recebimento da solicitação de fornecimento pelo
fornecedor. 

5.4  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;

5.5  Transportar os garrafões conforme regulamentação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária ANVISA (RDC n° 06/2002), que dispõe sobre o Regulamento Técnico
para Transporte, Distribuição, Armazenamento e Comércio de Água Mineral;

5.6  Comprovar, mediante certificação, 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;

5.7  Apresentar análise bacteriológica da água, em conformidade com a Resolução de
Diretoria Colegiada — RDC n° 274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária —
ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico para Águas Envasadas e Gelo, pelo menos
a cada bimestre, ou sempre que solicitado pela fiscalização do Órgão Gerenciador
(Contratante);

5.8  O Fornecedor deverá efetuar a entrega do produto no horário de funcionamento
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de
fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo funcionário do local que está
recebendo, sendo imprescindível a identificação do local (em carimbo) em que foi
realizada a entrega e a data que a mesma foi realizada, bem como o envio da
mesma ao gestor, sob pena de inviabilizar a presente requisição para efeito de
pagamento;

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

5.10  Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE (Almoxarifado do TRE);

5.11  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;

5.12  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;

5.13  Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que a Seção de Almoxarifado
possa se comunicar facilmente e efetuar pedidos sempre que julgar necessário,
devendo a CONTRATADA acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as
demandas do CONTRATANTE;

5.14  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;

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

5.16  Ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 100  garrafões de
água, para cada grupo constante do Anexo I, considerando assim a entrega de um
grupo por dia.

5.17  Apresentar, quando da assinatura do contrato, cronograma de entrega onde
conste a estratégia de entrega da empresa com identificação das rotas de entrega;

5.18  Fornecimentos efetuados sem a requerida requisição, não poderão ser cobrados
do Contratante, bem como cobrança de garrafões entregues que não estejam dentro
do prazo de validade exigido;

5.19  Entregar os garrafões de água solicitados, nos locais de entrega dispostos no
Anexo I, nos limites especificados na Ordem de Fornecimento enviada, e caso haja
mudança de endereço, o gestor comunicará à empresa em tempo hábil;

5.20  Recolher no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o fim da vigência da
Ata/Contrato, todos os garrafões consignados.

 

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;
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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
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. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

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

 9.1.1. 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;

 9.1.2. 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 do contrato;
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 9.1.3. 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;

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

9.2. 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;

9.3. 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;

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

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A adjudicação será por grupo;

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

10.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor valor
unitário da água mineral envasada em garrafão de 20 litros, para cada grupo.

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

 

11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE APLICADOS

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, aos critérios de
sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de
19/01/2010.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/05/2020, às 20:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0700544 e o código CRC EB011AAC.

0002417-21.2020.6.02.8000 0700544v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

                                                     UNIDADES ELEITORAIS DO AGRESTE
ALAGOANO

GRUPO
ZONA ELEITORAL (ZE) OU 
 POSTO DE ATENDIMENTO

(PAD)
CIDADE

TOTAL A SER
REGISTRADO

EM ATA

1

46ª ZE CACIMBINHAS

533
45ª ZE IGACI
10ª ZE PALMEIRA DOS ÍNDIOS
28ª ZE QUEBRANGULO

2

49ª ZE SÃO SEBASTIÃO

667
22ª ZE ARAPIRACA
55ª ZE ARAPIRACA
44ª ZE GIRAU
20ª ZE TRAIPU

TOTAL GERAL 1.200

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/05/2020, às 20:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0700545 e o código CRC 711F2595.

0002417-21.2020.6.02.8000 0700545v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista a necessidade de aquisição de água

mineral, galões de 20 litros, para atendimento das demandas dos
cartórios do interior (zona agreste do estado), encaminho o Termo de
Referência SEALMOX 0700544, e seu Anexo - Único, 0700545, para
análise e aprovação de Vossa Senhoria, caso seja de sua
aquiescência.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/05/2020, às 09:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0701570 e o código CRC 52BDFD67.

0002417-21.2020.6.02.8000 0701570v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.

 

Para que possamos aferir a viabilidade da proposição,
devolvo os autos à COMAP, para pesquisa preliminar com potenciais
fornecedores.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/05/2020, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0701845 e o código CRC 0E08963B.

0002417-21.2020.6.02.8000 0701845v1

Despacho GSAD 0701845         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 20



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

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GSAD 0701845, encaminho os

presentes autos para pesquisa de preços preliminar.
 
Ressalto, ainda, a peculiaridade da contratação em tela,

por tratar-se de aquisição e entrega de água mineral (galão de 20
litros), por fornecedor que atenda as demandas do interior do estado,
de forma regionalizada.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/05/2020, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0702544 e o código CRC 33D92FCE.

0002417-21.2020.6.02.8000 0702544v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Considerando a peculiaridade da contratação e os

entraves encontrados no procedimento SEI, evento 0004558-
47.2019.6.02.8000, solicitamos os bons préstimos da unidade
demandante ou quiçá a de logística SAPEV, no sentido de nos
informar dentro deste "grupo"ou polo regional, qual seria a cidade de
maior vulto, ou representatividade, considerando a expertise dos
setores acima informados, para que centralizemos a pesquisa de
preços.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 12/05/2020, às 15:24, 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
0702655 e o código CRC 72D3E831.

0002417-21.2020.6.02.8000 0702655v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.
 
 
À SEALMOX
 
Senhora Chefe,
 
Diante da solicitação da Seção de Instrução de

Contratações, contida no Despacho SEIC 0702655, devolvo os
presentes autos para que seja indicado um município, ou
mais, caso possível, que possa servir de base para a procura
de fornecedores que atendam a demanda deste procedimento.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/05/2020, às 17:24, 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
0702879 e o código CRC CA5B172B.

0002417-21.2020.6.02.8000 0702879v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.
 
Senhora Coordenadora,
 
A título de subsídio para a solicitação da SEIC, em

despacho 0702655, informamos que as cidades abaixo nos
parecem ser as de maior vulto ou representatividade, para a
centralização da pesquisa de preços.

No entanto, sugiro a ratificação OU retificação das
indicações abaixo, pela unidade SAPEV, haja vista fazer parte
das demandas da seção os constantes deslocamentos às
unidades eleitorais do Estado, sendo assim maiores
conhecedores da infraestrutura das cidades que as sediam.

Sugiro ainda, smj, que quando da pesquisa de
preços, a SEIC consulte as chefias das Zonas Eleitorais
envolvidas, no intuito de colher maiores informações sobre a
distribuição/distribuidores de água mineral naquelas cidades.

 
Grupo 1:
1ª opção - Palmeira dos Índios
2ª opção - Arapiraca
3ª opção - Igaci
 
Grupo 2:
1ª opção -Arapiraca
2ª opção - Girau do Ponciano
3ª opção - Palmeira dos Índios
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Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 12/05/2020, às 20:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0702976 e o código CRC BC21330B.

0002417-21.2020.6.02.8000 0702976v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
 
 
À SAPEV
 
Senhor Chefe,
 
Diante dos Despachos SEIC 0702655 e

SEALMOX 0702976, encaminho os presentes autos para que,
a título de colaboração, Vossa Senhoria possa nos auxiliar a
determinar os municípios que possam ter potenciais
fornecedores, dentro dos grupos formados no Anexo I - Único
0700545, para atender a demanda objeto deste procedimento.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/05/2020, às 09:56, 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
0703140 e o código CRC 0E21450C.

0002417-21.2020.6.02.8000 0703140v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.

À COMAP

 

Senhora Coordenadora, 

 

Em atenção ao que requestado, evento 0703140, a SAPEV concorda com a relação de
municípios proposta pela SEALMOX para pesquisa de preços do objeto tratado nestes
autos,  evento 0702976, considerando, inclusive, que nas destacadas unidades
políticas possuem empresas, em tese, hábeis à prestação dos  serviços de
fornecimento de água mineral.

Atenciosamente,

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 13/05/2020, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703319 e o código CRC 7D0B0E22.

0002417-21.2020.6.02.8000 0703319v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
 
 
À  SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante das informações contidas nos Despachos

SEALMOX 0702976 e SAPEV 0703319, devolvo os presentes
autos para continuidade do feito.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/05/2020, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703606 e o código CRC F81D83F3.

0002417-21.2020.6.02.8000 0703606v1
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E-mail - 0704094

Data de Envio: 
  14/05/2020 14:53:30

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

Para:
    ze0046@tre-al.jus.br
    ze0045@tre-al.jus.br
    ze0010@tre-al.jus.br
    ze0028@tre-al.jus.br

Assunto: 
   Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Agreste. PA 0002417-21.2020

Mensagem: 
  PA SEI 0002417-21.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 46ªZE, 45ªZE, 10ªZE, 28ªZE
Prezados Colegas, boa tarde!

Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros para a
região do seu Cartório Eleitoral, na forma do Termo de Referência e anexo único destes autos, solicitamos,
a título de colaboração e para a realização da pesquisa de mercado e de preço do produto atribuída a esta
Seção de Instrução de Contratações-SEIC, que nos sejam prestadas algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no Cartório atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o nome e dados de contato do
fornecedor.

Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia 19/05/2020, próxima terça-feira, por email
(marcialmelo@yahoo.com.br) ou por whatsapp (82 9981.2312), para que possamos dar prosseguimento à
instrução do processo.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0700544.html
    Anexo_0700545.html
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E-mail - 0704105

Data de Envio: 
  14/05/2020 15:00:19

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

Para:
    ze0049@tre-al.jus.br
    ze0022@tre-al.jus.br
    ze0055@tre-al.jus.br
    ze0020@tre-al.jus.br
    ze0044@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Agreste. PA 0002416-36.2020

Mensagem: 
   PA SEI 0002417-21.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 49ªZE, 22ªZE, 55ªZE, 44ªZE e 20ªZE
Prezados Colegas, boa tarde!

Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros para a
região do seu Cartório Eleitoral, na forma do Termo de Referência e anexo único destes autos, solicitamos,
a título de colaboração e para a realização da pesquisa de mercado e de preço do produto atribuída a esta
Seção de Instrução de Contratações-SEIC, que nos sejam prestadas algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no Cartório atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o nome e dados de contato dos
fornecedores.

Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia 19/05/2020, próxima terça-feira, por email
(marcialmelo@yahoo.com.br) ou por whatsapp (82 9981.2312), para que possamos dar prosseguimento à
instrução do processo.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0700544.html
    Anexo_0700545.html
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15/05/2020 Yahoo Mail - ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20ª ZE

1/1

ABASTECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20ª ZE

De: Cartorio da 20ª Zona Eleitoral (ze0020@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 14 de maio de 2020 19:09 BRT

Em resposta sobre o fornecimento de água mineral, informo que são os servidores do cartório eleitoral, que
realizam 
o abastecimento de água mineral para consumo no Cartório, no preço unitário do garrafão a R$ 6.00 (seis reais).
 
Segue os dados do fornecedor: RODOLFO - (82) 99948-4871
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15/05/2020 Yahoo Mail - Fwd: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Agreste. PA 0002417-21.2020

1/2

Fwd: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Agreste. PA
0002417-21.2020

De: Cartorio da 45ª Zona Eleitoral (ze0045@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 15 de maio de 2020 07:12 BRT

Prezados,
 
 
Na 45ª ZE os servidores compram como nossos próprios recursos a água mineral.
O valor unitário do garrafão de 20L é de R$ 7,00.
Local: Mercadinho Lucena
Telefone:82-999869769
 
Atenciosamente,
 
Tadeu Lages
Chefe de Cartório da 45ª ZE
Igaci
 
 
 
 
 
 

From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
To: ze0046@tre-al.jus.br, ze0045@tre-al.jus.br, ze0010@tre-al.jus.br, ze0028@tre-al.jus.br
Date: Thu, 14 May 2020 14:53:30 -0300
Subject: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Agreste. PA
0002417-21.2020
 
PA SEI 0002417-21.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 46ªZE, 45ªZE, 10ªZE, 28ªZE
Prezados Colegas, boa tarde!

Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral envasada em
garrafões de 20 litros para a região do seu Cartório Eleitoral, na forma do
Termo de Referência e anexo único destes autos, solicitamos, a título de
colaboração e para a realização da pesquisa de mercado e de preço do produto
atribuída a esta Seção de Instrução de Contratações-SEIC, que nos sejam
prestadas algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no
Cartório atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o
nome e dados de contato do fornecedor.

Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia 19/05/2020, próxima
terça-feira, por email (marcialmelo@yahoo.com.br) ou por whatsapp (82
9981.2312), para que possamos dar prosseguimento à instrução do processo.
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Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br
 

Termo_de_Referencia_0700544.html
63.9kB

Anexo_0700545.html
46.6kB
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18/05/2020 Yahoo Mail - Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Agreste. PA 0002417-21.2020

1/1

Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Agreste. PA
0002417-21.2020

De: Cartorio da 10ª Zona Eleitoral (ze0010@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 18 de maio de 2020 11:55 BRT

Prezada,
 
Informamos que adquirimos o garrafão de água mineral por R$ 5,00 (cinco reais) para consumo nesta unidade. Um
dos fornecedores é o Supermercado Real, CNPJ de n.º 09.329.398/0001-89, cujo telefone de contato é: 99922-
1603.
 
Atenciosamente,
 
Carlos Henrique Costa de França
Chefe de Cartório
 
Edmilson Gomes da Silva
Técnico Judiciário
10ª ZE- Palmeira dos Índios/AL
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que, por indicação dos
Chefes de Cartório das cidades de Traipu, Igaci e Palmeira dos
Índios, entrei em contato com fornecedores locais de água mineral
envasada em garrafões de 20 litros por telefone, dos quais obtive as
seguintes informações:

Os mercados e depósitos contatados na região do Agreste
comercializam as águas das marcas Refresq, Vitale e Solara, alguns
vendem as três marcas, como o Supermercado Real em Palmeira dos
Índios, e só entregam nos municípios em que estão localizados.
Transportam os garrafões de água por conta própria de Maceió.

Em complemento à instrução feita nesta Seção nos autos
do PA 0004558-47.2019.6.02.8000, em que foram consultadas as
empresas Frascalli, Indaiá, Mainá, Pratagy, Aldebaran e outros
revendedores em Maceió, fizemos contato com as distribuidoras de
água Refresq, vendedor Alfredo (telefone 98892.5234) e Solara,
Rafael (3334.0441) em Maceió e fomos informados de que essas
empresas não fazem entregas para o interior. Os revendedores e
outros usuários do interior do estado fazem a coleta nas próprias
distribuidoras ou então a entrega é feita por meio de empresas
terceirizadas, contratadas dos compradores.

O fornecedor em Maravilha (PA 0002416-
36.2020.6.02.8000), informou-nos, conforme o procedimento de
aquisição de água mineral dos municípios do Sertão,
que comercializam água da Fonte Onda Azul localizada próximo
a Palmeira dos Índios; no entanto, na região Agreste nenhum dos
mercados contatados trabalha com essa água. Diversas tentativas de
contato com a Fonte Onda Azul foram feitas por esta Seção, sem
êxito.

Como mencionado no procedimento acima, registramos
que alguns mercados consultados, informaram que executam a
entrega para órgão públicos, a exemplo do Forum da justiça estadual
local, mediante contrato verbal com o licitante ganhador para aquele
fornecimento, na medida da necessidade.

Os valores praticados nessas empresas variam de R$
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5,00 a R$ 7,00 a água mineral envasada no garrafão de 20 litros.
Maceió, 21 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 21/05/2020, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0707548 e o código CRC 90233707.

0002417-21.2020.6.02.8000 0707548v8
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Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

PA 0002417-21.2020
Unidade 1 1

Objeto

Fontes de Consulta
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 

Palmeira dos Índios (0705576) 5,00 -1,00 Não aplicável

Mercadinho Lucena 6,00 0,00 Não aplicável

Traipu (0705020) 6,00 0,00 Não aplicável

Igaci (0705023) 7,00 1,00 Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores 

Obtidos 

11,79%

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

Q = quantidade de valores obtidos     4
ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Total Estimado

0

6,00 6,00

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

          Água mineral envasada em garrafão de 20 litros    

Agreste Alagoano - CATMAT 445485

 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%

A Planilha  pode ser utilizada 6,00 0,71 Não aplicável
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2020.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC, conforme Despacho GSAD 0701845, para
realização de pesquisa preliminar com potenciais fornecedores,
objetivando a aferição da viabilidade da proposição constante nos
autos (Termo de Referência SEALMOX 0700544 e Anexo Único
0700545), com destaque dessa COMAP para a peculiaridade da
contratação de aquisição e entrega de água mineral (galão de 20
litros), por fornecedor que atenda as demandas do interior do estado,
de forma regionalizada, conforme Despacho 0702544.

Empreendemos, portanto, uma ampla pesquisa,  não
apenas de preço, mas de produto e mercado fornecedor, no âmbito
de cada município relacionado no Anexo Único supramencionado,
neste caso Unidades Eleitorais do Agreste Alagoano, com a valiosa
colaboração dos Chefes de Cartórios de Traipú, Igaci e Palmeira dos
Índios, encontrando o valor médio unitário da água mineral requerida
ao preço de R$ 6,00 (seis reais), conforme Planilha de Estimativa de
Preço (0707584). 

Considerando as variadas e divergentes
situações encontradas nos municípios pesquisados, inclusive
naqueles municípios agrupados em um mesmo lote no Termo de
Referência e respectivo Anexo Único, em que cada comerciante
apresenta uma logística própria de abastecimento e de fornecimento
exclusivamente no seu município, conforme se pode observar dos
dados constantes do evento 0707548;

Considerando a ausência, em princípio, de razão que
justifique a formação de grupos para o fornecimento; 

Considerando que o eventual desinteresse ou falta de
condições de atendimento de apenas um município por parte de um
potencial fornecedor, pode levar ao fracasso de um lote inteiro;

Considerando, por fim, todas as dificuldades encontradas

Despacho SEIC 0707790         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 39



até aqui para a contratação de fornecimento de água mineral
envasada em garrafões de 20 litros para o interior do estado, em
especial com base no levantamento recente feito por esta Seção nos
autos do PA 0004558-47.2019.6.02.8000, conforme evento 0566354;

Sugerimos, salvo melhor entendimento, que a
contratação seja feita por meio de licitação, pregão eletrônico -
sistema de registro de preços, pelo menor preço por item, desde que
não traga prejuízos à gestão contratual, visando à aquisição de água
mineral envasada em 20 litros (CATMAT nº 445485) para o maior
número possível dos municípios elencados no TR, deixando a cargo
do mercado o fornecimento na região do agreste alagoano, na medida
da possibilidade de entrega, disponibilidade e interesse de cada
fornecedor, permitindo, inclusive, a um mesmo fornecedor,
atender vários municípios, a seu critério, tudo com fundamento na
Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs 10.024/2019 e
7.892/2013, com participação restrita a microempresas e empresas
de pequeno porte.

Caso a sugestão acima seja acatada, registramos que
será necessário o desdobramento no Anexo Único do TR do
quantitativo anual previsto para o registro de preço em cada
município a ser atendido.

Lembramos, ainda, que se encontram tramitando em
paralelo os procedimentos da mesma natureza para contratação de
fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros
para atender as regiões Sertão (PA 0002416-36.2020.6.02.8000) e
Leste de Alagoas, (PA 0002418-06.2020.6.02.8000), cujas instruções
nesta SEIC seguem a mesma linha deste, pelas mesmas razões e
especificidades.

Por fim, no que se refere ao valor médio estimado de R$
6,00 (seis reais) por garrafão envasado de água mineral, lembramos
que é o valor unitário praticado na maioria dos municípios do estado
e que toda a cotação foi realizada com base nos preços finais ao
consumidor, portanto, já se encontram incluídos os custos de
transporte e outros eventuais do produto.

Assim, para o registro de preço dos 1.200 garrafões de
água mineral para entrega nos municípios da região agreste
alagoano, estimamos o valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e
duzentos reais), sem previsão nos autos de quantitativo mínimo a
adquirir. 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 21/05/2020, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 21/05/2020, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0707790 e o código CRC 3205B666.

0002417-21.2020.6.02.8000 0707790v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2020.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Diante das informações fornecidas pela Seção de

Instrução de Contratações, por meio do Despacho
SEIC 0707790, tratando-se de questão de difícil solução, há
muito tempo pendente, tendo em vista a dificuldade de se
encontrar fornecedor que atenda as demandas deste Regional,
no interior do estado, encaminho os presentes autos para
ciência e análise do levantamento realizado pela SEIC,
buscando um norte, para continuidade do feito.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 26/05/2020, às 20:25, 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
0711124 e o código CRC 0475B68C.

0002417-21.2020.6.02.8000 0711124v1

Despacho COMAP 0711124         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 42



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

 

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2020.
Devolvo os autos à COMAP para que reavalie a

proposição de acordo com nosso Despacho SAD 0655665,
proferido no PA 0004558-47.2019.6.02.8000, ou seja, elaborar
tantos termos de referência que sejam necessários para
contratações locais, devendo avaliar, junto com a SAPEV
(unidade para a qual também seguem os presentes autos),
situações que possam ensejar concentração da compra, a
exemplo de Arapiraca, cujo fornecedor, em tese, poderia
atender municípios próximos.

Observo que uma licitação, no formato sugerido
pela SEIC (doc. 0707790), registro de preços pelo menor
preço por item, visando à aquisição de água mineral envasada
em 20 litros para o maior número possível dos municípios
elencados no TR, deixando a cargo do mercado o
fornecimento na medida da possibilidade de entrega,
disponibilidade e interesse de cada fornecedor, permitindo,
inclusive, a um mesmo fornecedor, atender vários municípios,
a seu critério, incluiria itens com quase nenhum atrativo
comercial (poucas unidades).

Assim, descartado pela ACAGE, o uso do cartão
corporativo (doc. 0642826), que em nosso modo de entender,
seria a forma adequada de aquisição para a maioria dos
municípios, as contratações locais (de forma direta), parece
ser a alternativa que se afigura viável.

Solicito, em paralelo, prévio pronunciamento da
ACAGE, no sentido de avaliar a proposição acima,
considerando as várias tentativas frustradas de contratação
desse tipo de fornecimento.  

Conforme lembra a SEIC, tramitam outros dois
procedimentos da mesma natureza para contratação de
fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20
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litros para atender as regiões Sertão (PA 0002416-
36.2020.6.02.8000) e Leste de Alagoas, (PA 0002418-
06.2020.6.02.8000), os quais ora junto aos presentes autos.

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/05/2020, às 09:48, 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
0711257 e o código CRC 822E1170.

0002417-21.2020.6.02.8000 0711257v1

Despacho GSAD 0711257         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 44



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002417-21.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.
ASSUNTO : Aquisição água mineral. Suprimento de Fundos.
 

Parecer nº 1073 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Os autos foram remetidos pelo Senhor Secretário

de Administração, Despacho GSAD - 0711257, para
manifestação acerca da possibilidade de aquisição de água
mineral, para atender demanda dos Cartórios Eleitorais do
Interior, por meio de Suprimento de Fundos.

 
Como ressaltado pela Secretaria de Administração,

esta Unidade já se manifestou acerca do tema, por meio
documento Sei nº 0642826, a seguir:

A concessão, a aplicação e a comprovação de
suprimento de fundos no âmbito deste
Regional encontram-se atualmente disciplinadas na
Resolução TRE/AL nº 16.004, de 28/11/2019.

Resolução TRE/AL nº 16.004, de
28/11/2019.

(...)
Art. 2º Para fins do previsto nesta

resolução, considera-se:
I - Suprimento de fundos: regime de

adiantamento aplicável aos casos de despesas
expressamente definidos em lei, que consiste
na entrega de numerário a juiz eleitoral ou a
servidor, sempre precedida de empenho na
dotação própria, para o fim de realizar despesas
que pela excepcionalidade, a critério do
Ordenador de Despesa e sob sua inteira
responsabilidade, não possam subordinar-se ao
processo normal de aplicação.

(...)
Art. 3º Poderá ser autorizado o

pagamento, por meio de suprimento de fundos:
I - para atender despesas de pequeno

vulto, entendidas como tais aquelas cujo valor,
em cada caso, não exceda a 1% (um por cento)
do limite estabelecido na alínea "a" do inciso II
do Art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, com alterações e regulamentação trazida
pelo Decreto nº 9.412/2018, para as modalidades
de concessão por meio de CPGF e ordem
bancária de crédito OBC (conta-corrente tipo
"B");

II - para atender despesas de
pequeno vulto, entendidas como tais aquelas cujo
valor, em cada caso, não exceda a 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) do limite estabelecido na
alínea "a" do inciso II do Art. 23 da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, com alterações e
regulamentação trazida pelo Decreto nº
9.412/2018, para a modalidade de concessão por
meio de ordem bancária de pagamento OBP,
exclusivamente para os dias que envolvem o
processo eleitoral (antevéspera, véspera e dia da
eleição).
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III - para atender a despesas
eventuais, inclusive em viagens e com serviços
especiais, que exijam pronto pagamento;
Parágrafo único. No valor do suprimento de
fundos concedido, deverão estar inclusas verbas
referentes às obrigações tributárias, bem como
as relativas às contribuições previdenciárias, não
podendo o mesmo em hipótese alguma
ultrapassar o valor concedido e o limite previsto
nos incisos I e II, quando se tratar de despesas
de pequeno vulto. (grifo nosso)

Da leitura do citado normativo, observamos
que o regime de adiantamento é aplicável aos casos de
realização de despesas excepcionais de pronto
pagamento e que não possam subordinar-se ao processo
normal de aplicação. Assim sendo, não obstante esta
Assessoria entender as dificuldades enfrentadas pela
Administração, consideramos não ser possível a aquisição
de água mineral por meio de suprimento de fundos, uma
vez que tal instrumento não se coaduna com a natureza
do objeto, cujo fornecimento regular não se enquadra
como despesa eventual, este etendimento pode ser
observado em Auditoria feita pelo Tribunal de Contas
União - Acórdão TCU nº 1.276/2008 - Plenário (subitens
9.2.1 e 9.2.2).
 
Nessa linha de raciocínio, encontramos decisão do

Tribunal de Contas da União, ressaltando que a aquisição de
água por meio de Suprimento de Fundos é possível, em
caráter expecional, devidamente comprovado.

Acórdão TCU nº 13.524/2016 - 2ª Câmara
(...)
1.8. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão, com fundamento no art. 18 da
Lei 8.443/1992, que adote as providências com
vistas ao cumprimento das determinações
abaixo, informando, na próxima prestação de
contas anuais, as medidas adotadas a este
Tribunal:
1.8.1. elabore o devido planejamento anual das
compras de água mineral e/ou quaisquer
outros bens comuns continuadamente
demandados por suas unidades situadas no
interior do Estado, avaliando a possibilidade
de licitá-las e contratá-las por lotes
regionalizados a partir das cidades mais
populosas/estruturadas em conjunto com as
zonas eleitorais vizinhas (critério geográfico
objetivo), tomando em conta dados como
lotação de cada unidade, consumo
estimado per capta, previsão ou não de
realizar pleito eleitoral (possível demanda
superior ao normal), dentre outros que se
mostrem pertinentes a uma adequada
estimativa de quantitativo;
1.8.2. somente afaste a hipótese de licitação
para as compras dos produtos mencionados no
item anterior mediante justificativa
tecnicamente fundamentada, assim
considerada a que demonstre inequivocamente
eventual impossibilidade de competição nos
referidos polos regionalizados e/ou
desvantagem econômica ou técnica para a
Administração;
1.8.3. abstenha-se de adquirir água mineral
e/ou outros bens comuns continuadamente
demandados por cartórios eleitorais do interior
do Estado por meio de suprimento de fundos,
exceto em situações comprovadamente
excepcionais.

 
Desta forma, entendemos que não é possível

a aquisição de água mineral por meio de Suprimento de
Fundos, exceto quando atendida as orientações do Tribunal
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de Contas da União, dispostas no Acórdão TCU nº
13.524/2016 - 2ª Câmara, acima, bem como da Resolução
TRE/AL nº 16.004/2019, ou seja, desde que devidamente
comprovada a impossibilidade de sua subordinação ao
processo normal de aquisição, a critério do Ordenador de
Despesa e sob sua inteira responsabilidade.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 

De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 04/06/2020, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 04/06/2020, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715962 e o código CRC 3ED0DCAA.

0002417-21.2020.6.02.8000 0715962v19
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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 2020.
À ACAGE
 
Senhora Assessora,
 
Em face do Parecer 1073, dessa Unidade

(doc. 0715962), permita-me esclarecer que nossa consulta
(doc . 0711257) não se referia à aquisição do item por
suprimento de fundos, conforme se pode verificar do seguinte
excerto:

Assim, descartado pela ACAGE, o uso do
cartão corporativo (doc. 0642826), que em
nosso modo de entender, seria a forma
adequada de aquisição para a maioria dos
municípios, as contratações locais (de
forma direta), parece ser a alternativa
que se afigura viável. (grifos não constantes
do original)

Ou seja, nossa consulta diz respeito à possibilidade
de realizarmos contratações por município, que seriam
viabilizadas de forma direta, dado o pequeno valor envolvido.

Assim, tendo em vista o que prescreve o inciso XX
do art. 17 do Regulamento da Secretaria do Tribunal
(Resolução nº 15.904/2018), solicito a esssa Unidade emissão
de parecer prévio sobre a posssibilidade de se promover a
aquisição nos termos acima assinalados, como forma de se
buscar a eficiência e a eficácia no uso racional dos recursos
públicos geridos pelo Órgão, em atenção às necessidades dos
servidores que atuam nos cartórios eleitorais no que respeita
ao fornecimento de água mineral.

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/06/2020, às 22:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0716412 e o código CRC DBC813CE.

0002417-21.2020.6.02.8000 0716412v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2020.
 
Senhor Assessor Jurídico da Diretoria-Geral,
 
Os autos foram encaminhados pela Secretaria de

Administração, Despacho GSAD (0716412), para emissão de
parecer prévio sobre a posssibilidade de se promover a
aquisição de água mineral, por meio de contratações por
município, que seriam viabilizadas de forma direta, dado o
pequeno valor envolvido individualmente, considerando as
documentações constantes dos autos.

Ou seja, nossa consulta diz respeito à
possibilidade de realizarmos contratações por
município, que seriam viabilizadas de forma
direta, dado o pequeno valor envolvido.
Assim, tendo em vista o que prescreve o inciso
XX do art. 17 do Regulamento da Secretaria do
Tribunal (Resolução nº 15.904/2018), solicito a
esssa Unidade emissão de parecer prévio
sobre a posssibilidade de se promover a
aquisição nos termos acima assinalados, como
forma de se buscar a eficiência e a eficácia no
uso racional dos recursos públicos geridos
pelo Órgão, em atenção às necessidades dos
servidores que atuam nos cartórios eleitorais
no que respeita ao fornecimento de água
mineral.

Desta forma, considerando o que dispõe o inciso I,
do artigo 47 da Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 (Compete à
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral prestar assistência
jurídica, emitir pareceres em processos administrativos e
analisar matérias de natureza jurídico-
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administrativa), solicitamos o apoio de Vossa Senhoria quanto
à análise da legalidade da proposição feita pelo Senhor
Secretário de Administração, tendo em vista o disposto no
inciso II, do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 09/06/2020, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 09/06/2020, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717819 e o código CRC 880A941D.

0002417-21.2020.6.02.8000 0717819v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

 

PROCESSO : 0002417-21.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : CONSULTA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POR MEIO DE CONTRATAÇÕES REGIONALIZADAS

 

Parecer nº 1097 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Vieram os presentes autos, encaminhados pela

ACAGE (0717819), em razão de consulta formulada pela
Secretaria de Administração, Despacho GSAD (0716412),
solicitando emissão de parecer prévio sobre a possibilidade de
se promover a aquisição de água mineral, por meio de
contratações regionalizadas, viabilizadas de forma direta, haja
vista o pequeno valor envolvido unitariamente, considerando
as documentações constantes dos autos.

 
Inicialmente, a ACAGE lançou o bem elaborado

Parecer 1073 (0715962) sobre a impossibilidade de aquisição
de água mineral por meio de Suprimento de Fundos, exceto
quando atendida as orientações do Tribunal de Contas da
União, dispostas no Acórdão TCU nº 13.524/2016 - 2ª
Câmara, acima, bem como da Resolução TRE/AL nº
16.004/2019, ou seja, desde que devidamente comprovada a
impossibilidade de sua subordinação ao processo normal de
aquisição, a critério do Ordenador de Despesa e sob sua
inteira responsabilidade.

 
De fato, para esmiuçar o tema, basta nos

debruçarmos sobre o  DECRETO nº 5.355 de 25 de janeiro de
2005, que dispõe sobre a utilização do Cartão de Pagamento
do Governo Federal - CPGF, pelos órgãos e entidades da
administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, para pagamento de despesas realizadas nos
termos da legislação vigente.

DECRETO nº 5.355 de 25 de janeiro
de 2005
Art. 1º A utilização do Cartão de
Pagamento do Governo Federal - CPGF,
pelos órgãos e entidades da administração
pública federal integrantes do orçamento
fiscal e da seguridade social, para
pagamento das despesas realizadas com
compra de material e prestação de
serviços, nos estritos termos da legislação
vigente, fica regulada por este
Decreto. (Redação dada pelo Decreto nº
6.370, de 2008)
Parágrafo único. O CPGF é instrumento
de pagamento, emitido em nome da
unidade gestora e operacionalizado por
instituição financeira autorizada,
utilizado exclusivamente pelo portador
nele identificado, nos casos indicados em
ato próprio da autoridade competente,
respeitados os limites deste Decreto.
Art. 2º Sem prejuízo dos demais
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instrumentos de pagamento previstos na
legislação, a utilização do CPGF para
pagamento de despesas poderá
ocorrer na aquisição de materiais e
contratação de serviços enquadrados
como suprimento de fundos,
observadas as disposições contidas nos
arts. 45, 46 e 47 do Decreto nº 93.872, de
23 de dezembro de 1986, e
regulamentação complementar. 
Parágrafo único. Ato conjunto dos
Ministros de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão e da Fazenda poderá
autorizar a utilização do CPGF, como
forma de pagamento de outras despesas.
 

Dessarte, como visto da transcrição acima, o uso
do cartão corporativo é próprio de aquisição de materiais e
contratação de serviços enquadrados como suprimento de
fundos.

Por consequência do pronunciamento da ACAGE, a
SAD esclareceu que sua consulta (doc. 0711257) não se
referia à aquisição do item por suprimento de fundos,
conforme se pode verificar do seguinte excerto:

"Assim, descartado pela ACAGE, o uso
do cartão corporativo (doc. 0642826),
que em nosso modo de entender, seria a
forma adequada de aquisição para a
maioria dos municípios, as contratações
locais (de forma direta), parece ser a
alternativa que se afigura viável.
(grifos não constantes do original)

Ou seja, nossa consulta diz respeito à
possibilidade de realizarmos contratações
por município, que seriam viabilizadas de
forma direta, dado o pequeno valor
envolvido.
Assim, tendo em vista o que prescreve o
inciso XX do art. 17 do Regulamento da
Secretaria do Tribunal (Resolução nº
15.904/2018), solicito a essa Unidade
emissão de parecer prévio sobre a
possibilidade de se promover a aquisição
nos termos acima assinalados, como
forma de se buscar a eficiência e a
eficácia no uso racional dos recursos
públicos geridos pelo Órgão, em atenção
às necessidades dos servidores que atuam
nos cartórios eleitorais no que respeita ao
fornecimento de água mineral."

 

Passamos, então, à análise da abrangência
territorial do limite legal para compras de pequeno valor,
como propõe o Senhor Secretário. Veja, de início o que diz a
Lei de Licitações e Contratos:

 
LEI Nº 8.666/1993
Art. 23. As modalidades de licitação a que
se referem os incisos I a III do artigo
anterior serão determinadas em função
dos seguintes limites, tendo em vista o
valor estimado da contratação:
(…)
§ 1º As obras, serviços e compras
efetuadas pela Administração serão
divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente
viáveis, procedendo-se à licitação com
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viáveis, procedendo-se à licitação com
vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade sem perda
da economia de escala.
§ 2º Na execução de obras e serviços e
nas compras de bens, parceladas nos
termos do parágrafo anterior, a cada
etapa ou conjunto de etapas da obra,
serviço ou compra, há de corresponder
licitação distinta, preservada a
modalidade pertinente para a
execução do objeto em licitação.
(...)
§ 5º É vedada a utilização da modalidade
"convite" ou "tomada de preços",
conforme o caso, para parcelas de uma
mesma obra ou serviço, ou ainda para
obras e serviços da mesma natureza e
no mesmo local que possam ser
realizadas conjunta e
concomitantemente, sempre que o
somatório de seus valores caracterizar o
caso de "tomada de preços" ou
"concorrência", respectivamente, nos
termos deste artigo, exceto para as
parcelas de natureza específica que
possam ser executadas por pessoas ou
empresas de especialidade diversa
daquela do executor da obra ou serviço.
(Grifo nosso)
 

De acordo com o ilustre administrativista Marçal
Justen Filho, a segunda alternativa prevista no § 5º exige a
presença cumulativa de três requisitos distintos, a saber:

a) obras, serviços e compras da mesma
natureza, mas que não sejam parcelas de um todo
único;

b) execução no mesmo local;
c) que possam ser realizadas conjunta e

concomitantemente.
 
Portanto, deverá ser avaliada as características dos

objetos a serem contratados, a fim de identificar se são da
mesma natureza ou não, para efeitos de observância do
disposto no § 5ºc/c o § 2º do art. 23 e incisos I e II do art. 24
da Lei nº 8.666/93.

Outro requisito legal para caracterizar o
fracionamento é que as despesas de mesma natureza sejam
efetuadas em um mesmo local.

No Acórdão nº 1.540/2014 –Plenário, o Tribunal de
Contas da União pronunciou-se no sentido de que a expressão
"mesmo local" corresponde a uma região geoeconômica de
atuação profissional, comercial ou empresarial dos possíveis
licitantes:

 
ACÓRDÃO TCU Nº 1.540/2014 –
PLENÁRIO
Relatório do Ministro Relator(...)
"35. Impende destacar que o fato de
alguns itens serem destinados ou
executados em localidades distintas não
autoriza, por si só, que a despesa seja
fracionada de acordo com a sua
destinação geográfica, como poderia
sugerir a interpretação literal (gramatical)
da expressão "mesmo local", contida no
art. 23, § 5º, da Lei 8.666/93.
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36. Não se pode olvidar que este Tribunal
tem entendimento no sentido de que a
expressão "mesmo local" corresponde a
uma região geoeconômica de atuação
profissional, comercial ou empresarial
dos possíveis licitantes. Assim, caso os
potenciais interessados sejam os
mesmos, não deverá o Estado realizar
licitações sem levar em conta, na
definição das respectivas
modalidades, o somatório dos valores
envolvidos em todas as contratações
de itens de mesma natureza, ainda
que executados em "locais diversos".
37. A esse respeito, cabe transcrever o
seguinte excerto do voto condutor do
Acórdão 1780/2007-Plenário, verbis:

"5. Nas oportunidades em que se
manifestou sobre o fracionamento de
despesas, este Tribunal deixou
assente que, quando os potenciais
interessados na contratação de
serviços de mesma natureza são os
mesmos, não há que se realizar
licitações distintas. Sob essa ótica, o
termo "mesmo local" utilizado no art.
23, § 5º, da Lei nº 8.666/93, não se
refere a uma localidade específica
(rua, bairro, cidade, município) e sim
a uma região geoeconômica, ou seja,
a área de atuação profissional,
comercial ou empresarial dos
possíveis fornecedores ou
prestadores de serviço a serem
contratados pela Administração. (...)
6. O entendimento de que não se
deve realizar licitações distintas
para a contratação de serviços de
mesma natureza, mesmo em
locais diversos, quando os
potenciais interessados são os
me smos , aplica-se exatamente à
situação em comento, conforme
demonstra o quadro elaborado pela
equipe de inspeção da Secex/PI que a
seguir reproduzo com ajustes (fls.
156/157 - vol. 2), relacionando cada
um dos 30 convites homologados em
2004 e referentes ao objeto tratado
nos autos. (...)
7 . Observa-se que praticamente
as mesmas empresas foram
convidadas e habilitadas na
maioria dos certames, indicando
que atuam em todo o estado.
Assim, no caso concreto, a
inobservância da modalidade de
licitação aplicável conduziu à perda
de economia de escala sem a
contrapartida do aumento da
competitividade da licitação,
resultando na pior das situações para
a Administração."
(...)
ACÓRDÃO (...)
9.2.10. na hipótese prevista no item
anterior, o Estado somente poderá
realizar licitações distintas e
independentes para cada
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localidade se, comprovadamente,
os potenciais interessados nos
itens licitados forem também
distintos, possibilitando, assim, o
efetivo aproveitamento dos
mercados locais."

 
 
Sobre o tema, convém trazer à baila trecho do

PARECER SEORI/AUDIN-MPU Nº 2.466/2014 do
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, a respeito de consulta
formulada àquela Auditoria Interna do MPU pelo  Procurador-
Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região,
solicitando  parecer acerca das perguntas de casos
exemplificativos que poderiam caracterizar fracionamento de
despesas, formuladas pela Diretoria Administrativa, cuja
prática é defesa no texto da Lei n.º 8.666/1993, pelo art. 23, §
5º.

 
"11. Considerando o exposto, cabe notar
qu e o TCU deixa assente que, para
efeito do art. 23, § 5º, da Lei nº
8.666/1993, a expressão "mesmo
local" não se refere a uma localidade
específica (rua, bairro, cidade,
município) mas sim a uma mesma
região geoeconômica, área de
atuação profissional, comercial ou
empresarial dos potenciais
interessados no fornecimento ou na
prestação de serviços de mesma
natureza à Administração, que pode,
em tese, vir a ser um município, por
exemplo, a depender do mercado
fornecedor do objeto pretendido.
12. Assim, infere-se que, conforme
entendimento da Corte de Contas, a
definição da expressão “mesmo local”
depende de cada caso concreto, pois,
em cada situação, é necessário que a
Administração avalie as condições do
mercado, verificando se uma licitação
ou dispensa, considerando os
possíveis interessados, é
tecnicamente viável e
economicamente mais vantajosa se
realizada pela unidade sede para
entrega/execução em todas as
municipais ou se atende melhor o
interesse público fazer a licitação ou
dispensa para cada Unidade
Municipal separadamente, uma vez
que, nesse caso poderiam participar
empresas do município que talvez
não tivessem condições de atender a
demanda da Administração de outra
forma, ou atuam nessa região
geoeconômica delimitada."

 
Uma das formas de constatação da região

geoeconômica de atuação do(s) particular(es) pode se dar por
meio de pesquisa de mercado perante os potenciais
fornecedores, demonstrada no processo administrativo.

 
  Desse modo, em se comprovando

tecnicamente, por meio de  pesquisa de mercado
perante os potenciais fornecedores, a limitação
geoeconômica como sendo a área de cada município,
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nada impediria a contratação direta do item, respeitado o
limite, por município ou região, imposto pelo inciso II do art.
24 da Lei nº 8.666/1993, com as atualizações posteriores.
Caso contrário, a regra geral é sempre  a licitação, que poderá
ser subdividida em  lotes regionais. 

É o parecer. À consideração superior.
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 10/06/2020, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/06/2020, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717949 e o código CRC DF17F53B.

0002417-21.2020.6.02.8000 0717949v21
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2020.
Sigam os autos à Assessoria de Contas e Apoio à

Gestão, com o Parecer 1097 (0717949) da AJ-DG,  em atenção
ao Despacho ACAGE 0717819.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/06/2020, às 10:21, 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
0719199 e o código CRC 7552E474.

0002417-21.2020.6.02.8000 0719199v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Encaminhamos o entendimento da Assessoria

Jurídica da Diretoria-Geral, Parecer nº 1097 / 2020 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (0717949), com manifestação acerca do
questionamento efetuado por Vossa Senhoria, Despacho
GSAD - 0716412, para ciência e providências que julgar
necessárias.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 16/06/2020, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 16/06/2020, às 17:32, 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
0720495 e o código CRC 91EE7122.

0002417-21.2020.6.02.8000 0720495v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2020.
 
Retornem os autos à SEALMOX, para revisar o TR

à luz do pronunciamento da SEIC (doc. 0707790) e da
Assessoria Jurídica (Parecer nº 1097 - doc. 0717949), devendo
atentar para substituir o termo comodato do documento, na
forma de pronunciamentos anteriores da AJ-DG.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 20/07/2020, às 18:22, 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
0733729 e o código CRC 60256D1D.

0002417-21.2020.6.02.8000 0733729v1

Despacho GSAD 0733729         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 60



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 natural, obtida de fontes naturais, envasada em
garrafões de 20 litros, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros para atender
à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na manutenção de
suas atividades, no exercício 2020/2021, conforme discriminado em ANEXO I;

1.2  Sugerimos que a aquisição ocorra através de Ata de Registro de Preços,
Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item. 

1.2.1 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura.

1.3 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.

 

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1  Atender as demandas das unidades cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas no interior do Estado, assegurando  o fornecimento e acesso contínuo à água
mineral apropriada para consumo, proporcionando melhores condições de trabalho ao
seu corpo funcional. São 37 (nove) Zonas Eleitorais, distribuídas em 42 (quarenta e
duas) cidades, que deverão ser atendidas.

2.2  A despesa não está contemplada na PLOA 2020, porém, por ser item essencial à
subsistência humana em quaisquer atividades laborais, orienta-nos a atual
Administração pela aquisição.

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES 

ÁGUA MINERAL NATURAL, DE FONTES NATURAIS, SEM GÁS: Deverá ser de primeira
qualidade, com as seguintes características:

3.1  Ser classificada como água mineral natural de fontes naturais tradicional ou água
potável de mesa, como FLUORETADA, segundo código de águas minerais dentro dos
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padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

3.2  Ser registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e atender à
Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e à Resolução 12/97 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA;

3.3  Os garrafões disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser em , liso,
transparente, ter capacidade de acondicionamento para 20 litros de água mineral,
próprios para o acondicionamento de água mineral, resistentes, em excelente estado
de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de
segurança, para evitar contaminações externas e com validade mínima de
30 (trinta) meses contados a partir da sua data de fabricação;

3.4  Apresentação e características básicas do rótulo-padrão aprovado pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, (Decreto-Lei n. º 7.841/1945), e
registrado no Ministério da Saúde;

3.5  Devem estar gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e
validade do produto, ou na vedação das embalagens, conforme Portaria n.º 470/99 do
Departamento Nacional de Produção Mineral.

 

4. DO CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto será adquirido através do Sistema de Registro de Preços.

4.1  A solicitação será de acordo com as necessidades dos Cartórios;

4.2  A quantidade total máxima de cada item a ser adquirida é de no máximo 96
garrafões para cada item que seja Sede de Zona Eleitoral (ZE) e de no máximo 48
garrafões para cada item que seja Posto de Atendimento definitivo (PAD) , conforme
demonstrado no anexo I.

4.3  O fornecimento será feito nos endereços dos cartórios eleitorais e postos de
atendimento, de acordo com o Anexo I, com regularidade mensal;

4.4  Poderá o gestor suspender o fornecimento de água em qualquer unidade
cartorária, a fim de possíveis ajustes nas relações internas do TRE, a qualquer tempo
do contrato e pelo período que for conveniente, informando antecipadamente ao
fornecedor, logo que solicitado oficialmente pela Administração do TRE;

4.5  Os vasilhames de 20 (vinte) litros serão fornecidos em regime de “empréstimo”
pela contratada no momento da primeira entrega solicitada, e depois de consumida a
água, serão utilizados para reposição de rotina durante  a vigência da Ata.

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 avariados, soldados e/ou quebrados, ou com aspecto
desgastado. Só aceitaremos garrafões novos, fabricados no ano da contratação. 

4.7. A empresa CONTRATADA deverá comprovar que os garrafões de água mineral de
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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, contados do recebimento da solicitação de fornecimento pelo
fornecedor. 

5.4  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;

5.5  Transportar os garrafões conforme regulamentação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária ANVISA (RDC n° 06/2002), que dispõe sobre o Regulamento Técnico
para Transporte, Distribuição, Armazenamento e Comércio de Água Mineral;

5.6  Comprovar, mediante certificação, 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;

5.7  Apresentar análise bacteriológica da água, em conformidade com a Resolução de
Diretoria Colegiada — RDC n° 274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária —
ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico para Águas Envasadas e Gelo, pelo menos
a cada bimestre, ou sempre que solicitado pela fiscalização do Órgão Gerenciador
(Contratante);

5.8  O Fornecedor deverá efetuar a entrega do produto no horário de funcionamento
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de
fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo funcionário do local que está
recebendo, sendo imprescindível a identificação do local (em carimbo) em que foi
realizada a entrega e a data que a mesma foi realizada, bem como o envio da
mesma ao gestor, sob pena de inviabilizar a presente requisição para efeito de
pagamento;

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

5.10  Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE (Almoxarifado do TRE);

5.11  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;

5.12  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;

5.13  Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que a Seção de Almoxarifado
possa se comunicar facilmente e efetuar pedidos sempre que julgar necessário,
devendo a CONTRATADA acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as
demandas do CONTRATANTE;

5.14  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;

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

5.16  Ter condições de entregar eventualmente,  até 8 (oito)  garrafões de água por dia
por cidade, para cada uma das cidades constantes do Anexo I e de sua proposta,
considerando assim a entrega de água no máximo de cidades por dia. 

5.17  Apresentar, quando da assinatura do contrato, cronograma de entrega onde
conste a estratégia de entrega da empresa com identificação das rotas de entrega;

5.18  Fornecimentos efetuados sem a requerida requisição, não poderão ser cobrados
do Contratante, bem como cobrança de garrafões entregues que não estejam dentro
do prazo de validade exigido;

5.19  Entregar os garrafões de água solicitados, nos locais de entrega dispostos no
Anexo I, nos limites especificados na Ordem de Fornecimento enviada, e caso haja
mudança de endereço, o gestor comunicará à empresa em tempo hábil;

5.20  Recolher no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o fim da vigência da
Ata/Contrato, todos os garrafões consignados.

 

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

6.5. A Contratante 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;

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

 

9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

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

 9.1.1. 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;

 9.1.2. 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 do contrato;
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 9.1.3. 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;

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

9.2. 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;

9.3. 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;

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

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A adjudicação será por item;

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

10.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor valor
unitário da água mineral envasada em garrafão de 20 litros, para cada item.

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

 

11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE APLICADOS

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, aos critérios de
sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de
19/01/2010.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 19/10/2020, às 22:22, 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
0789343 e o código CRC A2BFD625.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

                                             ANEXO I    -      UNIDADES ELEITORAIS DO
INTERIOR DO ESTADO DE ALAGOAS

ITEM
ZONA ELEITORAL (ZE) OU
POSTO DE ATENDIMENTO

(PAD)
CIDADE TOTAL A SER

REGISTRADO EM ATA

01 5ª ZE VIÇOSA 96
02 6ª ZE ATALAIA 96
03 7ª ZE CORURIPE 96
04 8ª ZE PILAR 96
05 9ª ZE MURICI 96
06 10ª ZE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 96
07 11ª ZE PÃO DE AÇÚCAR 96
08 12ª ZE PASSO DE CAMARAGIBE 96
09 13ª ZE PENEDO 96
10 14ª ZE PORTO CALVO 96
11 PAD - 14ª ZE MARAGOGI 48
12 15ª ZE RIO LARGO 96
13 16ª ZE SÃO JOSÉ DA LAJE 96
14 PAD 16ª ZE COLÔNIA DE LEOPOLDINA 48
15 17ª ZE SÃO LUÍS DO QUITUNDE 96
16 18ª ZE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 96
17 19ª ZE SANTANA DO IPANEMA 96
18 20ª ZE TRAIPU 96
19 21ª ZE UNIÃO DOS PALMARES 96
20 22ª ZE E 55ª ZE ARAPIRACA 192
21 26ª ZE MARECHAL DEODORO 96
22 27ª ZE MATA GRANDE 96
23 28ª ZE QUEBRANGULO 96
24 29ª ZE BATALHA 96
25 31ª ZE MAJOR ISIDORO 96
26 34ª ZE TEOTÔNIO VILELA 96
27 37ª ZE PORTO REAL DO COLÉGIO 96
28 PAD - 37ª ZE IGREJA NOVA 48
29 39ª ZE ÁGUA BRANCA 96
30 40ª ZE DELMIRO GOUVEIA 96
31 PAD - 40ª ZE PIRANHAS 48
32 44ª ZE GIRAU DO PONCIANO 96
33 45ª ZE SÃO JOSÉ DA TAPERA 96
34 46ª ZE DELMIRO GOUVEIA 96
35 47ª ZE CAMPO ALEGRE 96
36 48ª ZE BOCA DA MATA 96
37 PAD - 48ª ZE MARIBONDO 48
38 49ª ZE SÃO SEBASTIÃO 96
39 50ª ZE MARAVILHA 96
40 51ª ZE SÃO JOSÉ DA TAPERA 96
41 53ª ZE JOAQUIM GOMES 96

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 19/10/2020, às 22:22, 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
0789355 e o código CRC 99EE7981.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Envio TR de evento SEI! 0789343 e ANEXO I -

ÚNICO 0789355, para aquisição de água mineral para o
interior do Estado, conforme orientações recebidas, para
análise e aprovação de V. Sª, caso de sua aquiescência.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 19/10/2020, às 22:26, 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
0789441 e o código CRC 1D51847F.

0002417-21.2020.6.02.8000 0789441v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2020.
À COMAP
 
Senhora Coordenadora,
 
No Parecer nº 1097 (doc. 0717949), o Sr. Assessor

Jurídico, assevera que,
 

Uma das formas de constatação da região
geoeconômica de atuação do(s) particular(es)
pode se dar por meio de pesquisa de mercado
perante os potenciais fornecedores,
demonstrada no processo administrativo.
Desse modo, em se comprovando
tecnicamente, por meio de  pesquisa de
mercado perante os potenciais
fornecedores, a limitação geoeconômica
como sendo a área de cada
município, nada impediria a contratação
direta do item, respeitado o limite, por
município ou região, imposto pelo inciso II do
art. 24 da Lei nº 8.666/1993, com as
atualizações posteriores. Caso contrário, a
regra geral é sempre  a licitação, que poderá
ser subdividida em  lotes regionais. 
 

Considerando essa particularidade, solicito a
especial atenção de Vossa Senhoria em avaliar, junto à
SEALMOX e à SEIC, se o Termo de Referência apresentado
(docs. 0789343 e 0789355) é apto a se atender a essas
premissas (pesquisa de mercado local) e, em caso positivo,
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promover a pesquisa preliminar de preços.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/10/2020, às 09:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789509 e o código CRC C01F4EA8.

0002417-21.2020.6.02.8000 0789509v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2021.
 
 
Acuso ciência do Parecer 1097, 0717949, e do Despacho

GSAD 0789509.
 
Nesse sentido, encaminho os presentes autos para

idêntica providência, bem como o atendimento do quanto solicitado
pelo senhor Secretário de Administração:

 
"Considerando essa particularidade, solicito a
especial atenção de Vossa Senhoria em avaliar,
junto à SEALMOX e à SEIC, se o Termo de
Referência apresentado
(docs. 0789343 e 0789355) é apto a se
atender a essas premissas (pesquisa de
mercado local) e, em caso positivo, promover a
pesquisa preliminar de preços."
 

Após a análise do Termo de Referência, nos termos
solicitados, o procedimento em tela deve ser encaminhado à SEIC
para pesquisa de preços preliminar.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/02/2021, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0853702 e o código CRC CE09CBF5.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1. DO OBJETO
1.1  Fornecimento de água mineral natural, obtida de fontes naturais,
envasada em garrafões de 20 litros, sem gás, acondicionada em
garrafões de 20 litros para atender à demanda das Unidades
Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na manutenção de suas
atividades, no exercício 2020/2021, conforme localidades
discriminadas em ANEXO I;
1.2  Sugerimos que a aquisição, desde que
comprovada tecnicamente, por meio de  pesquisa de mercado
perante os potenciais fornecedores, a limitação geoeconômica como
sendo a área de cada município, ocorra mediante a contratação
direta do item, respeitado o limite, por município ou região,
imposto pelo inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, com as
atualizações posteriores.
1.3 Estando impossibilitada a contratação na forma do subitem 1.2,
sugerimos que a aquisição se dê através de  Pregão Eletrônico,
tipo menor preço por item, com registro em Ata de Registro de
Preços.
1.2.1 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a
contar da data de sua assinatura.
1.3 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.
 
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1  Atender as demandas das unidades cartorárias do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas no interior do Estado, assegurando  o
fornecimento e acesso contínuo à água mineral apropriada para
consumo, proporcionando melhores condições de trabalho ao seu
corpo funcional. São 37 (trinta e sete) Zonas Eleitorais e 5 (cinco)
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Postos de Atendimento Definitivo, totalizando 42 (quarenta e
duas) cidades que deverão ser atendidas.
2.2  A despesa não está contemplada na PLOA 2021, porém, por ser
item essencial à subsistência humana em quaisquer atividades
laborais, orienta-nos a Administração pela aquisição.
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES 
ÁGUA MINERAL NATURAL, DE FONTES NATURAIS, SEM GÁS:
Deverá ser de primeira qualidade, com as seguintes características:
3.1  Ser classificada como água mineral natural de fontes naturais
tradicional ou água potável de mesa, como FLUORETADA, segundo
código de águas minerais dentro dos padrões estabelecidos pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;
3.2  Ser registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA e atender à Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e à
Resolução 12/97 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para
Alimentos – CNNPA;
3.3  Os garrafões disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser do
tipo "borrachudo", confeccionado em material atóxico, regularizado,
liso, transparente, ter capacidade de acondicionamento para 20 litros
de água mineral, próprios para o acondicionamento de água mineral,
resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou
amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para
evitar contaminações externas e com validade mínima de 24 (vinte e
quatro) meses contados a partir da sua data de fabricação;
3.4  Apresentação e características básicas do rótulo-padrão
aprovado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM,
(Decreto-Lei n. º 7.841/1945), e registrado no Ministério da Saúde;
3.5  Devem estar gravados nos rótulos dos garrafões a data de
envasilhamento e validade do produto, ou na vedação das
embalagens, conforme Portaria n.º 470/99 do Departamento Nacional
de Produção Mineral.
 
4. DO CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO
OBJETO
O objeto será adquirido conforme a necessidade de cada unidade
cartorária.
4.1  A solicitação será de acordo com as necessidades dos Cartórios
e efetuada por cada unidade;
4.2  A quantidade total a ser adquirida, sugerida para cada
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município, é a demonstrada em ANEXO I. 
4.3  O fornecimento será feito nos endereços dos cartórios eleitorais
e postos de atendimento, de acordo com o Anexo I, com regularidade
mensal;
4.4  Poderá o gestor suspender o fornecimento de água em qualquer
unidade cartorária, a fim de possíveis ajustes nas relações internas
do TRE, a qualquer tempo do contrato e pelo período que for
conveniente, informando antecipadamente ao fornecedor, logo que
solicitado oficialmente pela Administração do TRE;
4.5  Os vasilhames de 20 (vinte) litros serão fornecidos em regime de
“empréstimo” pela contratada no momento da primeira entrega
solicitada, e depois de consumida a água, serão utilizados para
reposição de rotina durante  a vigência da Ata.
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 avariados, soldados e/ou quebrados,
ou com aspecto desgastado. Só aceitaremos garrafões novos, com
mínimo de validade de 24 meses. 
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 e termos do
Edital;
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, contados do recebimento
da ordem de fornecimento pela empresa.
5.4  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
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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;
5.5  Transportar os garrafões conforme regulamentação da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA (RDC n° 06/2002), que
dispõe sobre o Regulamento Técnico para Transporte, Distribuição,
Armazenamento e Comércio de Água Mineral;
5.6  Comprovar, mediante certificação, 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;
5.7  Apresentar análise bacteriológica da água, em conformidade
com a Resolução de Diretoria Colegiada — RDC n° 274/2005 da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA, que aprova o
Regulamento Técnico para Águas Envasadas e Gelo, pelo menos a
cada bimestre, ou sempre que solicitado pela fiscalização do Órgão
Gerenciador (Contratante);
5.8  O Fornecedor deverá efetuar a entrega do produto no horário de
funcionamento das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, constantes do ANEXO I, de segunda à sexta-feira, mediante
recibo de entrega e conforme ordem de fornecimento devidamente
assinada, com identificação do servidor responsável, sua matrícula
e/ou carimbo, sendo imprescindível a identificação do local (timbrado
ou digital ou em carimbo) em que foi realizada a entrega e a data de
sua realização, devendo ser entregue uma via do recibo ao cartório
ou posto, sob pena de inviabilizar a presente requisição para efeito
de pagamento;
5.9  O fornecedor responderá, 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 à fiscalização ou ao acompanhamento
empreendidos pelo TRE – AL;
5.10  Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE (unidade do TRE);
5.11  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;
5.12  Manter durante a vigência do contrato as condições de
habilitação para contratar com a Administração Pública, além de se
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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;
5.13  Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as
unidades cartorárias possam se comunicar facilmente e efetuar
pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA
acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as demandas
do CONTRATANTE;
5.14  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;
5.15 Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
julgados necessários;
5.16  Ter condições de entregar eventualmente,  até 8
(oito) garrafões de água por dia por cidade, para cada uma das
cidades constantes do Anexo I e de sua proposta, considerando assim
a entrega de água no máximo de cidades por dia. 
5.17  Apresentar, quando da assinatura do contrato, cronograma de
entrega onde conste a estratégia de entrega da empresa com
identificação das rotas de entrega;
5.18  Fornecimentos efetuados sem a requerida requisição não
poderão ser cobrados do Contratante, bem como cobrança de
garrafões entregues que não estejam dentro do prazo de validade
exigido;
5.19  Entregar os garrafões de água solicitados nos locais de
entrega dispostos no Anexo I, nos limites especificados na Ordem de
Fornecimento enviada, e caso haja mudança de endereço, o gestor
comunicará à empresa em tempo hábil;
5.20  Recolher no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o fim da
vigência da Ata/Contrato, todos os garrafões consignados.
 
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
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água nas instalações do Contratante, não sendo cabível seu uso para
outros fins;
6.5. A Contratante 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, sua fiscalização e atesto das notas fiscais
será exercida pelos servidores Chefes de Cartório e Coordenadores
dos Postos de Atendimento Definitivo e, na ausência, por seus
substitutos designados. A seção de almoxarifado prestará apoio a
todas as unidades cartorárias, no que couber.
7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas à chefia imediata de cada
unidade cartorária ou 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),
ou na conformidade da contratação realizada, promovida pela
unidade gestora.
8.2. A gestão 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. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
9.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que
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podem ser aplicadas cumulativamente:
 9.1.1. 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;
 9.1.2. 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 do contrato;
 9.1.3. 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;
 9.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 05 anos;
9.2. 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;
9.3. 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;
9.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas
judicialmente.
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. A adjudicação será por item;
10.2. O fornecedor contratado fica obrigado a atender os pedidos
efetuados durante a vigência do Contrato;
10.3. Será considerado vencedor a empresa que oferecer a proposta
de menor valor unitário da água mineral envasada em garrafão de 20
litros, para cada item.
10.4. O valor ofertado deverá incluir o custo de transporte, carga e
descarga dos produtos.
 
11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE APLICADOS
A CONTRATADA deverá atender, no que couber, aos critérios de
sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 01, de 19/01/2010.
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 05/03/2021, às 11:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0862106 e o código CRC FDADB8C4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
 
 
 

ÚNICO -    UNIDADES ELEITORAIS DO INTERIOR DO ESTADO DE ALAGOAS

ITEM

UNIDADES ELEITORAIS

ZONA ELEITORAL (ZE) E 

POSTO DE
ATENDIMENTO (PAD)

CIDADE
TOTAL LIMITE

A SER
REGISTRADO 

01 5ª ZE VIÇOSA 96

02 6ª ZE ATALAIA 96

03 7ª ZE CORURIPE 96

04 8ª ZE PILAR 96

05 9ª ZE MURICI 96

06 10ª ZE PALMEIRA DOS
ÍNDIOS 96

07 11ª ZE PÃO DE AÇÚCAR 96

08 12ª ZE PASSO DE
CAMARAGIBE 96
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09 13ª ZE PENEDO 96

10 14ª ZE PORTO CALVO 96

11 PAD - 14ª ZE MARAGOGI 96

12 15ª ZE RIO LARGO 96

13 16ª ZE SÃO JOSÉ DA LAJE 96

14 PAD 16ª ZE COLÔNIA DE
LEOPOLDINA 96

15 17ª ZE SÃO LUÍS DO
QUITUNDE 96

16 18ª ZE SÃO MIGUEL DOS
CAMPOS 96

17 19ª ZE SANTANA DO
IPANEMA 96

18 20ª ZE TRAIPU 96

19 21ª ZE UNIÃO DOS
PALMARES 96

20 22ª ZE ARAPIRACA 96

21 26ª ZE MARECHAL
DEODORO 96

22 27ª ZE MATA GRANDE 96

23 28ª ZE QUEBRANGULO 96
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24 29ª ZE BATALHA 96

25 31ª ZE MAJOR ISIDORO 96

26 34ª ZE TEOTÔNIO VILELA 96

27 37ª ZE PORTO REAL DO
COLÉGIO 96

28 PAD - 37ª ZE IGREJA NOVA 96

29 39ª ZE ÁGUA BRANCA 96

30 40ª ZE DELMIRO GOUVEIA 96

31 PAD - 40ª ZE PIRANHAS 96

32 44ª ZE GIRAU DO
PONCIANO 96

33 45ª ZE SÃO JOSÉ DA
TAPERA 96

34 46ª ZE DELMIRO GOUVEIA 96

35 47ª ZE CAMPO ALEGRE 96

36 48ª ZE BOCA DA MATA 96

37 PAD - 48ª ZE MARIBONDO 96

38 49ª ZE SÃO SEBASTIÃO 96

39 50ª ZE MARAVILHA 96

SÃO JOSÉ DA
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40 51ª ZE SÃO JOSÉ DA
TAPERA 96

41 53ª ZE JOAQUIM GOMES 96

42 55ª ZE ARAPIRACA 96

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 05/03/2021, às 11:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0862286 e o código CRC 5B8A11E3.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de março de 2021.
 
 
Senhora Coordenadora,
 
Retorno os autos após efetuadas as adequações no

Termo de Referência 0862106 e seu ANEXO ÚNICO 0862286,
que seguem para análise e aprovação do Sr. Secretário de
Administração, caso de sua aquiescência.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 05/03/2021, às 11:08, 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
0862295 e o código CRC 86D31BBC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de março de 2021.
 
 
À SEIC 
 
Senhor Chefe,
 
Após juntada do Termo de Referência  SEALMOX

0862106 e seu Anexo Único 0862286, encaminho os presentes
autos para atendimento do Despacho GSAD 0789509.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/03/2021, às 09:35, 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
0862334 e o código CRC 02EC2514.

0002417-21.2020.6.02.8000 0862334v1
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E-mail - 0882171

Data de Envio: 
  22/04/2021 15:04:33

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

Para:
    Cartorios@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Fornecimento água mineral - Interior

Mensagem: 
  Prezados,

Nosso Regional esta buscando contratar o fornecimento de água mineral natural para atender à demanda
das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado, de acordo com o Termo de Referência anexo.
Caso conheçam e desejem, ficaria grata se pudessem contribuir com a apresentação de potenciais
fornecedores.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL
82 99301 0575
lisianacintra@gmail.com

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0862106.html
    Anexo_0862286.html
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DISTRIBUIDOR MR
Santana do Ipanema –Al

Manoel Teixeira da silva 

Contato: (82) 99958-9791/98135-5299

Cnpj:178.861.408/0001-50

SANTANA DO 
IPANEMA

UNIDADE

      96

VALOR: R$10,00 TOTAL: 960

SÃO JOSE DA 
TAPERA

      96 R$10,00 TOTAL: 960

PAO DE ACUCAR       96 R$10,00 TOTAL: 960

BATALHA       96 R$10,00 TOTAL: 960

MARAVILHA       96 R$10,00 TOTAL: 960

MAJOR ISIDORO       96 R$10,00 TOTAL: 960

TOTAL: 5.760,00

                      OBS: Proposta valida ate 20 de junho de 2021

                      SANTANA DO IPANEMA 22DE ABRIL DE 2021

                          Manoel Teixeira da Silva
_____________________________________
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PROPOSTA COMERCIAL

Proponente:

Lima e Gonçalves Comércio de Alimentos Saudáveis LTDA, CNPJ 35.708.427/0001-23, com
sede na rua Professor Loureiro, n º 185, Ponta Grossa, Maceió – AL, e-mail:
snacksaudavelmaceio@gmail.com, número de contato, (82) 99400-5668, aqui representado
pela sua sócia administradora Maria Wangner Lima da Silva, RG:07.294.656-31 SSP/BA e
CPF: 697.750.955-49.

A(o) Pregoeiro(a) do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Referência: TR para Fornecimento de água mineral.

Considerando os dispositivos do TR, em especial o item 4.5 o qual exige o fornecimento da água com
os garrafões em regime de comodato, segue o detalhamento da nossa proposta.

Esclarecemos que os custos com as aquisições com os vasilhames para o armazenamento de água
mineral em conteúdo de 20 litros sofreu reajustes em mais de 100% nos últimos doze meses, e então,
como a contratação requer o comodato, o preço proposto fica maior do que o estimado quando se
adquire apenas a recarga da água mineral.

Possuímos representantes em todo o Estado de Alagoas, em algumas localidades existe variação da
marca, mas não do produto, sempre será fornecida água mineral e não água adicionada de sais.

MARCA DA ÁGUA MINERAL: REFRESQ

DETALHAMENTO DA PROPOSTA

ITEM

UNIDADES

ELEITORAIS ZONA

ELEITORAL (ZE) E

POSTO DE

ATENDIMENTO

(PAD)

CIDADE
TOTAL LIMITE

A SER REGISTRADO

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

GLOBAL

01 5ª ZE VIÇOSA 96 R$ 8,00 R$ 768,00

02 6ª ZE ATALAIA 96 R$ 8,00 R$ 768,00

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ 35.708.427/0001-23, Rua Professor Loureiro 185, Ponta Grossa, Maceió, CEP 57014-210, (82)99400- 5668
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03 7ª ZE CORURIPE 96 R$ 8,00 R$ 768,00

04 8ª ZE PILAR 96 R$ 8,00 R$ 768,00

05 9ª ZE MURICI 96 R$ 8,00 R$ 768,00

06 10ª ZE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 96 R$ 8,00 R$ 768,00

07 11ª ZE PÃO DE AÇÚCAR 96 R$ 8,00 R$ 768,00

08 12ª ZE PASSO DE CAMARAGIBE 96 R$ 8,00 R$ 768,00

09 13ª ZE PENEDO 96 R$ 8,00 R$ 768,00

10 14ª ZE PORTO CALVO 96 R$ 8,00 R$ 768,00

11 PAD - 14ª ZE MARAGOGI 96 R$ 8,00 R$ 768,00

12 15ª ZE RIO LARGO 96 R$ 8,00 R$ 768,00

13 16ª ZE SÃO JOSÉ DA LAJE 96 R$ 8,00 R$ 768,00

14 PAD 16ª ZE COLÔNIA DE LEOPOLDINA 96 R$ 8,00 R$ 768,00

15 17ª ZE SÃO LUÍS DO QUITUNDE 96 R$ 8,00 R$ 768,00

16 18ª ZE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 96 R$ 8,00 R$ 768,00

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
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17 19ª ZE SANTANA DO IPANEMA 96 R$ 8,00 R$ 768,00

18 20ª ZE TRAIPU 96 R$ 8,00 R$ 768,00

19 21ª ZE UNIÃO DOS PALMARES 96 R$ 8,00 R$ 768,00

20 22ª ZE ARAPIRACA 96 R$ 8,00 R$ 768,00

21 26ª ZE MARECHAL DEODORO 96 R$ 8,00 R$ 768,00

22 27ª ZE MATA GRANDE 96 R$ 8,00 R$ 768,00

23 28ª ZE QUEBRANGULO 96 R$ 8,00 R$ 768,00

24 29ª ZE BATALHA 96 R$ 8,00 R$ 768,00

25 31ª ZE MAJOR ISIDORO 96 R$ 8,00 R$ 768,00

26 34ª ZE TEOTÔNIO VILELA 96 R$ 8,00 R$ 768,00

27 37ª ZE PORTO REAL DO COLÉGIO 96 R$ 8,00 R$ 768,00

28 PAD - 37ª ZE IGREJA NOVA 96 R$ 8,00 R$ 768,00

29 39ª ZE ÁGUA BRANCA 96 R$ 8,00 R$ 768,00

30 40ª ZE DELMIRO GOUVEIA 96 R$ 8,00 R$ 768,00

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
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31 PAD - 40ª ZE PIRANHAS 96 R$ 8,00 R$ 768,00

32 44ª ZE GIRAU DO PONCIANO 96 R$ 8,00 R$ 768,00

33 45ª ZE SÃO JOSÉ DA TAPERA 96 R$ 8,00 R$ 768,00

34 46ª ZE DELMIRO GOUVEIA 96 R$ 8,00 R$ 768,00

35 47ª ZE CAMPO ALEGRE 96 R$ 8,00 R$ 768,00

36 48ª ZE BOCA DA MATA 96 R$ 8,00 R$ 768,00

37 PAD - 48ª ZE MARIBONDO 96 R$ 8,00 R$ 768,00

38 49ª ZE SÃO SEBASTIÃO 96 R$ 8,00 R$ 768,00

39 50ª ZE MARAVILHA 96 R$ 8,00 R$ 768,00

40 51ª ZE SÃO JOSÉ DA TAPERA 96 R$ 8,00 R$ 768,00

41 53ª ZE JOAQUIM GOMES 96 R$ 8,00 R$ 768,00

42 55ª ZE ARAPIRACA 96 R$ 8,00 R$ 768,00

TOTAL R$ 32.256,00

Valor Global da Proposta: R$ 32.256,00 (trinta e dois mil, duzentos e
cinquenta e seis reais), já inclusos todos os tributos, frete, seguros,
encargos sociais, insumos e quaisquer outras despesas indispensáveis

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ 35.708.427/0001-23, Rua Professor Loureiro 185, Ponta Grossa, Maceió, CEP 57014-210, (82)99400- 5668
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ao perfeito cumprimento do objeto deste edital.

O prazo de validade desta proposta é de 120 dias corridos a contar da data prevista para sua
abertura.
Em atendimento ao presente edital, a Lima e Gonçalves Comércio de Alimentos Saudáveis

LTDA, faz constar as seguintes DECLARAÇÕES :

1. DECLARA que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no
Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades
especificadas no Termo de Referência;

2. DECLARA que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

3. DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos
para habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
fatos posteriores.

4. DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menos de
dezesseis anos. Declara ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão
a esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do certame,
conforme o caso, sem prejuízos da rescisão unilateral do contrato administrativo
respectivo.

5. DECLARA que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

6. DECLARA que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1o e no inciso
III do art. 5o da Constituição Federal;

7. DECLARA, sob as penas da Lei, que a empresa está incluída na categoria de
microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3o, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, estando, portanto, capacitada para
auferir do tratamento diferenciado e favorecido por ela estabelecido e que esta, ou seus
representantes não se enquadram nas hipóteses elencadas no art. 3o, § 4o, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

8. DECLARA que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

9. DECLARA que a proposta apresentada para participar da presente licitação, foi
elaborada de maneira independente pela empresa já qualificada nesta proposta, e o
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
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discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, desta licitação
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

10.DECLARA que a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta
licitação, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

11. DECLARA que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão
de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da
referida licitação;

12.DECLARA que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação, não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;

13.DECLARA que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação, não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante do Setor de Licitações do município promotor deste certame, antes
da abertura oficial das propostas; e

14.DECLARA que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.

15.DECLARA que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e
indiretas, frete, tributos, taxa de administração, despesas com salários, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como leis sociais, leis
trabalhistas, seguros, taxas e contribuições, transporte, alimentação, e demais despesas
obrigatórias, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer
natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste certame, nada mais
sendo válido pleitear a esse título.

16.DECLARA que dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a
presente proposta observará os seguintes critérios elencados na Instrução Normativa no
1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e no art. 4o do Decreto no 7.746/2012.

17.DECLARA que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da
CLT.

18.DECLARA que dispõe dos profissionais com capacidade técnica e operacional
necessárias para execução do objeto da licitação;

19.DECLARA, por fim, que caso nos seja adjudicado o objeto da licitação,
comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação,
assim, depois de cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento,
fornecemos os seguintes dados:

Maceió, 22 de abril de 2021

_______________________________________________
Maria Wangner Lima da Silva

Sócia-Administradora

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
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MARIA WANGNER LIMA 
DA SILVA:69775095549

Assinado de forma digital por MARIA 
WANGNER LIMA DA SILVA:69775095549 
Dados: 2021.04.22 18:49:05 -03'00'
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PLANILHA PARA PAGAMENTO E REALIZAÇÃO DE OUTROS ATOS NECESSÁRIOS
DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA.

CNPJ 35.708.427/0001-23

CEP 57014-210

FONES: (82) 99400-5668

FAX *****************

E-MAIL snacksaudavelmaceio@gmail.com

SITE Internet @snacksaudavelmaceio (instagram)

DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:
NOME Maria Wangner Lima da Silva

CARGO Sócia-Administradora

NACIONALIDADE Brasileira

ESTADO CIVIL Divorciada

PROFISSÃO Empresária

ENDEREÇO Rua Rodolfo Abreu. Nº 142

CEP 57038-160

FONE (82) 99400-5668

FAX *************

E-MAIL wangnerlima38@gmail.com

CART. DE IDENT. 07.294.656-32
ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/BA
CPF 697.750.955-49

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
BANCO Banco INTER (077)

AGÊNCIA 0001

CONTA 4609618-3

DADOS DO CONTATO COM A EMPRESA:
NOME Maria Wangner Lima da Silva

CARGO Sócia Administradora

ENDEREÇO Rua Professor Loureiro, 185 - ponta grossa - Maceió

CEP 57.014.210

FONE (82) 99400-5668

FAX *************

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES? (X)SIM
(   )NÃO

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
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AO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Item Descrição 

01 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

02 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

03 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

04 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

05 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

06 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

07 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

08 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

09 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

10 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

11 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

12 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

13 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

14 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

15 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

16 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

17 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

18 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

19 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

20 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

21 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

22 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

23 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

24 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

25 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

26 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 
27 ÁGUA MINERAL NATURAL 

  

PROPOSTA COMERCIAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 

Local Marca QTD 
VALOR 

UNIT. (R$)
ÁGUA MINERAL NATURAL 

VIÇOSA Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
ATALAIA Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
CORURIPE Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
PILAR Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
MURICI Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL PALMEIRA DOS 
ÍNDIOS 

Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
PÃO DE AÇÚCAR Mainá 96 15

ÁGUA MINERAL NATURAL PASSO DE 
CAMARAGIBE 

Mainá 96 12,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
PENEDO Mainá 96 12,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
PORTO CALVO Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
MARAGOGI Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
RIO LARGO Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
SÃO JOSÉ DA LAJE Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL COLÔNIA 
LEOPOLDINA 

Mainá 96 12,00

ÁGUA MINERAL NATURAL SÃO LUÍS DO 
QUITUNDE 

Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL SÃO MIGUEL DOS 
CAMPOS 

Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL SANTANA DO 
IPANEMA 

Mainá 96 12,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
TRAIPU Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL UNIÃO DOS 
PALMARES 

Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
ARAPIRACA Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL MARECHAL 
DEODORO 

Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
MATA GRANDE Mainá 96 12,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
QUEBRANGULO Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
BATALHA Mainá 96 12,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
MAJOR ISIDORO Mainá 96 12,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
TEOTÔNIO VILELA Mainá 96 12,00

ÁGUA MINERAL NATURAL PORTO REAL DO Mainá 96 12,00

VALOR 
UNIT. (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

10,00 960,00 

10,00 960,00 

10,00 960,00 

10,00 960,00 

10,00 960,00 

10,00 960,00 

15,00 1.440,00 

12,00 1.152,00 

12,00 1.152,00 

10,00 960,00 

10,00 960,00 

10,00 960,00 

10,00 960,00 

12,00 1.152,00 

10,00 960,00 

10,00 960,00 

12,00 1.152,00 

10,00 960,00 

10,00 960,00 

10,00 960,00 

10,00 960,00 

12,00 1.152,00 

10,00 960,00 

12,00 1.152,00 

12,00 1.152,00 

12,00 1.152,00 

12,00 1.152,00 
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 OBSERVAÇÕES: 
 Valor da proposta: R$45.600,00 
 Pagamento: Nota de empenho; 
 Empréstimo de garrafões borrachudos
 Declaro: que estão incluídos todas

sobre o objeto do pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título
 Dados bancários: Caixa Econômica Federal 
 Validade da proposta: 60 (sessenta

 
ÁGUA AMIGÃO – 26 ANOS DE ATENDIMENTO
 

Nestes termos, pede deferimento; 

                                                 

 

GARRAFÃO 20 LITROS 

28 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

29 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

30 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

31 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

32 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

33 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

34 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

35 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

36 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

37 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

38 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

39 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

40 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

41 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

42 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

GARRAFÃO 20 LITROS 

 (Quarenta e cinco mil e seiscentos reais); 

Empréstimo de garrafões borrachudos – em regime de comodato; 
todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza

nada mais sendo lícito pleitear a esse título. 
Caixa Econômica Federal – Agência: 2391 / Op.: 003 / Conta: 100-4;

sessenta) dias. 

ANOS DE ATENDIMENTO 

 
                                                                                  

                                                                              Maceió-AL, 

Kleber G. C. de Oliveira 
Sócio Proprietário 

CPF: 157.715.308-16 
 

COLÉGIO 
ÁGUA MINERAL NATURAL 

IGREJA NOVA Mainá 96 12,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
ÁGUA BRANCA Mainá 96 15,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
DELMIRO GOUVEIA Mainá 96 15,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
PIRANHAS Mainá 96 15

ÁGUA MINERAL NATURAL 
GIRAU DO PONCIANO Mainá 96 12,00

ÁGUA MINERAL NATURAL SÃO JOSÉ DA 
TAPERA 

Mainá 96 12,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
DELMIRO GOUVEIA Mainá 96 1

ÁGUA MINERAL NATURAL 
CAMPO ALEGRE Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
BOCA DA MATA Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
MARIBONDO Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
SÃO SEBASTIÃO Mainá 96 12,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
MARAVILHA Mainá 96 12,00

ÁGUA MINERAL NATURAL SÃO JOSÉ DA 
TAPERA 

Mainá 96 12,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
JOAQUIM GOMES Mainá 96 10,00

ÁGUA MINERAL NATURAL 
ARAPIRACA Mainá 96 10,00

VALOR TOTAL = 

de qualquer natureza incidentes 

4; 

                                                                                   
AL, 23 de Abril de 2021 

 
 
 
 

12,00 1.152,00 

15,00 1.440,00 

15,00 1.440,00 

15,00 1.440,00 

12,00 1.152,00 

12,00 1.152,00 

15,00 1.440,00 

10,00 960,00 

10,00 960,00 

10,00 960,00 

12,00 1.152,00 

12,00 1.152,00 

12,00 1.152,00 

10,00 960,00 

10,00 960,00 

VALOR TOTAL =  45.600,00 
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E-mail - 0883057

Data de Envio: 
  25/04/2021 10:51:53

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

Para:
    p.galvao@outlook.com

Assunto: 
  Fornecimento água mineral - 0002417-21.2020.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezado(a) Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para fornecimento de água mineral
natural, obtida de fontes naturais, envasada em garrafões de 20 litros, sem gás, acondicionada em
garrafões de 20 litros para atender à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado
na manutenção de suas atividades, conforme localidades discriminadas no Anexo I.

Solicitamos, por gentileza, proposta contendo os valores unitários previstos para cada localidade, de
acordo com especificações, exigências e demais detalhamentos presentes no termo de referência em
anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime de teletrabalho.

FAVOR RESPONDER PARA O E-MAIL: lisianacintra@gmail.com

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
(82) 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0862106.html
    Anexo_0862286.html
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E-mail - 0883059

Data de Envio: 
  25/04/2021 11:25:42

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

Para:
    valcont.al@bol.com.br
    leidinhasouzasouza@hotmail.com
    mr.representacoes.contato@gmail.com
    eadeoliveira@hotmail.com
    administrativo@aguaeleve.com.br
    contei_contei@hotmail.com

Assunto: 
   Fornecimento água mineral - 0002417-21.2020.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezado(a) Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para fornecimento de água mineral
natural, obtida de fontes naturais, envasada em garrafões de 20 litros, sem gás, acondicionada em
garrafões de 20 litros para atender à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado
na manutenção de suas atividades, conforme localidades discriminadas no Anexo I.

Solicitamos, por gentileza, proposta contendo os valores unitários previstos para cada localidade, de
acordo com especificações, exigências e demais detalhamentos presentes no termo de referência em
anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime de teletrabalho.

FAVOR RESPONDER PARA O E-MAIL: lisianacintra@gmail.com

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
(82) 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0862106.html
    Anexo_0862286.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2021.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa para

fornecimento de água mineral natural, obtida de fontes
naturais, envasada em garrafões de 20 litros, para atender
à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do
Estado na manutenção de suas atividades, conforme Termo de
Referência presente nos eventos 0862106 e 0862286.

 
Vieram os autos a esta Seção para promoção de

pesquisa de preço, em atendimento ao determinado pelo
Senhor Secretário de Administração, Despacho GSAD -
  0789509.

 
Para tanto, foram encaminhadas solicitações de

propostas de preço a diversas empresas, por meio de correio
eletrônico (0883057 e 0883059), telefone e, ainda, utilizando-
se do aplicativo WhatsApp, que tem demonstrado ser a
ferramente de maior alcance e pronto atendimento.

 
Buscando-se potenciais fornecedores,

pesquisamos licitantes no site www.bancodepreços.com.br,
participantes de Pregões Eletrônicos ocorridos em Alagoas,
nos últimos 180 (cento e oitenta dias). Nesta consulta,
verificamos uma enorme oscilação nos valores unitários dos
garrafões, variando cerca de 260%, o que atribuímos à
logística necessária para direcionamento do material ao local

Despacho SEIC 0883785         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 100

file:///opt/sei/temp/www.bancodepre�os.com.br


logística necessária para direcionamento do material ao local
de sua entrega e, também, aos quantitativos demandados.

 
Em virtude disto, para extração de média de preço

unitário tendo por base o citado site, buscamos os valores
mais aproximados aos constantes das propostas de preços
apresentadas, relacionadas à efetiva demanda deste Regional,
especificada no Termo de Referência (0862106), o que
resultou no valor médio de R$ 7,96 (sete reais e noventa e
seis centavos) - 0883825.

 
No citado banco de preços, não localizamos

nenhuma licitação com entrega de garrafões em diversos
municípios e regiões de Alagoas, o que, de início, nos levou a
imaginar a possibilidade de contratação direta, observando-
se a limitação geoeconômica como sendo a área de cada
município, conforme orientação disposta no item 1.2 do
Termo de Referência (0862106).

 
Porém, este direcionamento restou afastado em

virtude da entrega de 02 (duas) propostas de preços
apresentadas pelas empresas Snack Saudável (0882539) e
Amigão (0883015), com valores médios unitários de R$ 8,00
(oito reais) e R$ 11,31 (onze reais e trinta e um centavos),
respectivamente, abrangendo todos os locais de entrega
constantes do Termo de Referência.

 
Com base nos valores obtidos, apresentamos o

valor estimado, por garrafão, de R$ 9,32 (nove reais e trinta e
dois centavos), conforme tabela a seguir:

 
Fonte Valor médio unitário

Manoel Teixeira da Silva - 0882538 R$ 10,00
Amigão - 0883015 R$ 11,31

Snack Saudável - 0882539 R$ 8,00
Banco de Preços - 0883825 R$ 7,96

MÉDIA R$ 9,32
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Por fim, sugerimos, s.m.j, que essa contratação
ocorra por meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com restrição de participação a micro e pequenas empresas,
sugerindo, ainda, que a adjudicação ocorra por item,
representado por cada município, ampliando-se o caráter
competitivo mediante a participação de um maior número de
participantes.

 
À deliberação superior,
 
Respeitosamente,
 

Lisiana Teixeira Cintra
Chefe da Seção de Instrução de Contratações em substituição

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 27/04/2021, às 10:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0883785 e o código CRC 6F8DD563.

0002417-21.2020.6.02.8000 0883785v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Item 1: água mineral natural

Relatório gerado no dia 27/04/2021 10:10:21  (IP: 2804:14d:1283:88a7:bcf8:9b8e:b0f7:b61e)Relatório gerado no dia 27/04/2021 10:10:21  (IP: 2804:14d:1283:88a7:bcf8:9b8e:b0f7:b61e)

Média dos Preços Obtidos: R$ 7,96

Relatório de Cotação: Água mineral - 20 litros

Pesquisa realizada Pesquisa realizada entre 27/04/2021 08:32:52 e 27/04/2021 08:32:18entre 27/04/2021 08:32:52 e 27/04/2021 08:32:18

Item 1: água mineral naturalItem 1: água mineral natural

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

TOTALTOTAL

  

7 / 7 1 R$ 7,96 (un) R$ 7,96

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS|CAMPUS PIRANHAS INST. FED. DE

EDUC. TEC AL

Dispensa de

Licitação Nº

1/2021

UASG: 152802

01/03/2021 R$ 7,89

2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento,

Orçamento e Administração | Superintendência de Administração do Ministério da

Fazenda/AL

NºPregão:92020

UASG:170064

19/11/2020 R$ 7,96

3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento,

Orçamento e Administração | Superintendência de Administração do Ministério da

Fazenda/AL

NºPregão:92020

UASG:170064

19/11/2020 R$ 8,00

4 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento,

Orçamento e Administração | Superintendência de Administração do Ministério da

Fazenda/AL

NºPregão:92020

UASG:170064

19/11/2020 R$ 8,00

5 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento,

Orçamento e Administração | Superintendência de Administração do Ministério da

Fazenda/AL

NºPregão:92020

UASG:170064

19/11/2020 R$ 7,92

6 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento,

Orçamento e Administração | Superintendência de Administração do Ministério da

Fazenda/AL

NºPregão:92020

UASG:170064

19/11/2020 R$ 7,92

7 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e

Orçamento | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE

ALAGOAS

NºPregão:222020

UASG:158147

17/11/2020 R$ 8,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 7,96R$ 7,96

Valor Global:Valor Global:   R$ 7,96R$ 7,96

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 7,96 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 7,96

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade água mineral natural, tipo sem gás, material embalagem plástico, tipo embalagem retornável
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,89R$ 7,89

Órgão:Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS

CAMPUS PIRANHAS INST. FED. DE EDUC. TEC AL

Objeto:Objeto: Aquisição de água mineral e garrafões para o Ifal - Campus Piranhas

Descrição:Descrição: ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS,

MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL

CatMat:CatMat: 445485445485 - ÁGUA MINERAL NATURAL

Data:Data: 01/03/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 1/2021 /

UASG: 152802

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 850

Unidade:Unidade: Garrafão 20,00 L

UF:UF: AL

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

32.293.157/0001-49

* VENCEDOR *

SEVERINA MUNIZ DE FIGUEIREDO NETA 69102902400 R$ 7,89

Descrição: Descrição: ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,96R$ 7,96

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/AL

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Água Mineral

Natural, Açúcar Cristal e Café Torrado e Moído..

Descrição:Descrição: ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS,

MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL

CatMat:CatMat: 445484445484 - ÁGUA MINERAL NATURAL

Data:Data: 19/11/2020 09:31

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92020 / UASG:170064

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 240

Unidade:Unidade: Garrafão 20,00 L

UF:UF: AL

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

14.376.716/0001-00

* VENCEDOR *

P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI R$ 7,96

Descrição: Descrição: "Água mineral, natural, sem gás,acondicionada em garrafões Plásticostransparentes de 20 litros ( Em regimede Comodato ) SÃO MIGUEL DOS CAM
POS/AL"                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,00R$ 8,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/AL

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Água Mineral

Natural, Açúcar Cristal e Café Torrado e Moído..

Descrição:Descrição: ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS,

MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL

CatMat:CatMat: 445484445484 - ÁGUA MINERAL NATURAL

Data:Data: 19/11/2020 09:31

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92020 / UASG:170064

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 240

Unidade:Unidade: Garrafão 20,00 L

UF:UF: AL

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

14.376.716/0001-00

* VENCEDOR *

P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI R$ 8,00

Descrição: Descrição: "Água mineral, natural, sem gás,acondicionada em garrafões Plásticostransparentes de 20 litros ( Em regimede Comodato ) DELMIRO GOUVEIA/AL
"                                    
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Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,00R$ 8,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/AL

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Água Mineral

Natural, Açúcar Cristal e Café Torrado e Moído..

Descrição:Descrição: ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS,

MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL

CatMat:CatMat: 445484445484 - ÁGUA MINERAL NATURAL

Data:Data: 19/11/2020 09:31

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92020 / UASG:170064

Lote/Item:Lote/Item: 1/5

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 240

Unidade:Unidade: Garrafão 20,00 L

UF:UF: AL

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

14.376.716/0001-00

* VENCEDOR *

P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI R$ 8,00

Descrição: Descrição: "Água mineral, natural, sem gás,acondicionada em garrafões Plásticostransparentes de 20 litros ( Em regimede Comodato ) ARAPIRACA/AL"             

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,92R$ 7,92

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/AL

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Água Mineral

Natural, Açúcar Cristal e Café Torrado e Moído..

Descrição:Descrição: ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS,

MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL

CatMat:CatMat: 445484445484 - ÁGUA MINERAL NATURAL

Data:Data: 19/11/2020 09:31

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92020 / UASG:170064

Lote/Item:Lote/Item: 1/4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 240

Unidade:Unidade: Garrafão 20,00 L

UF:UF: AL

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

14.376.716/0001-00

* VENCEDOR *

P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI R$ 7,92

Descrição: Descrição: "Água mineral, natural, sem gás,acondicionada em garrafões Plásticostransparentes de 20 litros ( Em regimede Comodato ) PALMEIRA DOS ÍNDIOS
/AL"                                    

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,92R$ 7,92

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/AL

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Água Mineral

Natural, Açúcar Cristal e Café Torrado e Moído..

Descrição:Descrição: ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS,

MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL

CatMat:CatMat: 445484445484 - ÁGUA MINERAL NATURAL

Data:Data: 19/11/2020 09:31

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92020 / UASG:170064

Lote/Item:Lote/Item: 1/6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 240

Unidade:Unidade: Garrafão 20,00 L

UF:UF: AL

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

14.376.716/0001-00

* VENCEDOR *

P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI R$ 7,92

3/4Orçamento - www.bancodeprecos.com.br (0883825)         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 105

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=170064&uasg=170064&numprp=92020&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=170064&uasg=170064&numprp=92020&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=170064&uasg=170064&numprp=92020&Seq=1


Descrição: Descrição: "Água mineral, natural, sem gás,acondicionada em garrafões Plásticostransparentes de 20 litros ( Em regimede Comodato ) UNIÃO DOS PALMARE
S/AL"                                    

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,00R$ 8,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Objeto:Objeto: Aquisição de água mineral e garrafões para uso em todo o Ifal..

Descrição:Descrição: ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS,

MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL

CatMat:CatMat: 445485445485 - ÁGUA MINERAL NATURAL

Data:Data: 17/11/2020 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:222020 / UASG:158147

Lote/Item:Lote/Item: /17

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 01/12/2020 18:52

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3.000

Unidade:Unidade: Garrafão 20,00 L

UF:UF: AL

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

18.008.915/0001-09

* VENCEDOR *

O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA R$ 8,00

Descrição: Descrição: Água Mineral, natural, sem gás, acondicionada em garrafão plástico transparente de 20 litros (garrafão do Ifal- conforme descrição detalhada no ite
m 1.2.1 do presente Termo), para o campus MARAGOGI.                                    
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0883785, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/04/2021, às 07:48, 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
0885705 e o código CRC 58355C06.

0002417-21.2020.6.02.8000 0885705v1

Despacho COMAP 0885705         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 107



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

 

DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2021.
 
À SLC.
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para que se proceda à

elaboração da minuta do edital de licitação, mediante as informações
apresentadas no Despacho SEIC (doc. 0883785).

 
Após, à AJ-DG para análise.
 
Atenciosamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/04/2021, às 13:47, 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
0885997 e o código CRC 887421B5.

0002417-21.2020.6.02.8000 0885997v1
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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 maio de 2021.
À SAD, para autorização ou não da inclusão de

Intenção de Registro de Preços no Comprasnet, que antecede
a elaboração da minuta de edital.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 04/05/2021, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0887496 e o código CRC B2BAEECC.

0002417-21.2020.6.02.8000 0887496v1
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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 maio de 2021.
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Autorizo a inclusão da intenção de registro de preços no

Comprasnet.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 04/05/2021, às 16:36, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0887558 e o código CRC FC567254.

0002417-21.2020.6.02.8000 0887558v1
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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 2021.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Em complemento ao Despacho GSAD 0885997,

solicito que o edital seja elaborado com um único item,
conforme Termo de Referência 0862106.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 06/05/2021, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0889018 e o código CRC 9F803AA5.

0002417-21.2020.6.02.8000 0889018v1

Despacho COMAP 0889018         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 111
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0002417-21.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
Horário 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 –  água mineral 
natural, obtida de fontes naturais, envasada em garrafões de 20 litros, sem gás, 
acondicionada em garrafões de 20 litros para atender à demanda das Unidades Cartorárias 
Eleitorais do Interior do Estado na manutenção de suas atividades, no exercício 2020/2021, 
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 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, de 11 de setembro de 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 – 
água mineral natural, obtida de fontes naturais, envasada em garrafões de 20 litros, sem gás, 
acondicionada em garrafões de 20 litros para atender à demanda das Unidades Cartorárias 
Eleitorais do Interior do Estado na manutenção de suas atividades, no exercício 2020/2021, 
para atender à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na 
manutenção de suas atividades, no exercício 2020/2021, conforme localidades 
discriminadas no ANEXO I-A deste Edital. 
 

1.1.1. A entrega dos garrafões terá natureza 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. 

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
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2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
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 máximo de entrega será de até 02 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
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. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) 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 
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indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
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5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

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

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
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classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I-A;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
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8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 
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itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

8.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

8.20.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21.  A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 
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8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item objeto desta licitação é de R$ 9,32 
(nove reais e trinta e dois centavos), que de modo algum, vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  
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9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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. 
 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
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sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Minuta de edital (0895069)         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 127

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 
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f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 
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11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter os preços unitário e  total do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
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intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. 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. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
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16.3. 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 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. 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. 

 
16.4. 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. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. 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. 
 
16.8. 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. 
 
16.9. 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. 
 
16.10. 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. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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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. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. 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. 
 

16.13. 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. 
 

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

 
16.14. 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 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. 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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 
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16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 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. 
 
16.17. 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. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. 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; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do Órgão Gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

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

b) Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação; 

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

d) Utilizar os garrafões exclusivamente para acondicionar água nas instalações da 
Contratante, não sendo cabível seu uso para outros fins; 

e) Não ceder, dar em locação ou emprestar os garrafões objeto de empréstimo, no 
todo ou em parte, sob qualquer pretexto; 
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e.1) A responsabilidade pelo uso indevido dos garrafões será do fiscal do 
contrato. 

 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. 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 se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

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

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

c) Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em, 
no máximo, 02 (dois) dias úteis; 

d) Repor o garrafão de água mineral, sem custo adicional para o TRE/AL, se, após o 
recebimento houver alteração de gosto, cheiro e/ou consistência; 

e) Transportar os garrafões conforme regulamentação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária ANVISA (RDC n° 06/2002), que dispõe sobre o Regulamento 
Técnico para Transporte, Distribuição, Armazenamento e Comércio de Água Mineral; 

f) Comprovar, mediante certificação, 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; 

g) Apresentar análise bacteriológica da água, em conformidade com a Resolução de 
Diretoria Colegiada — RDC n° 274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
— ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico para Águas Envasadas e Gelo, pelo 
menos a cada bimestre, ou sempre que solicitado pela fiscalização do Órgão 
Gerenciador (Contratante); 

h) Efetuar a entrega do produto no horário de funcionamento das unidades 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, constantes do ANEXO I-A, de segunda à 
sexta-feira, mediante recibo de entrega e conforme ordem de fornecimento 
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devidamente assinada, com identificação do servidor responsável, sua matrícula 
e/ou carimbo, sendo imprescindível a identificação do local (timbrado ou digital ou 
em carimbo) em que foi realizada a entrega e a data de sua realização, devendo ser 
entregue uma via do recibo ao cartório ou posto, sob pena de inviabilizar a presente 
requisição para efeito de pagamento; 

i) 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 contratante; 

j) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE (unidade do TRE/AL); 

k) 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; 

l) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades gestoras 
possam efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA  
acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos 
CONTRATANTES; 

m)  Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura 
venham a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação, salvo 
ocorrência de força maior; 

n) Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

o) Ter condições de entregar eventualmente, até 8 (oito) garrafões de água por dia, 
por cidade, para cada uma das cidades constantes do Anexo I-A e de sua proposta, 
considerando assim a entrega de água no máximo de cidades por dia; 

p) Apresentar, quando da assinatura do contrato, cronograma de entrega onde 
conste a estratégia de entrega da empresa com identificação das rotas de entrega; 

q) Não cobrar por fornecimentos efetuados sem a requerida requisição do 
Contratante, bem como por garrafões entregues que não estejam dentro do prazo 
de validade exigido; 

r) Entregar os garrafões de água solicitados nos locais de entrega dispostos no 
Anexo I, nos limites especificados na Ordem de Fornecimento enviada, e caso haja 
mudança de endereço, o gestor comunicará à empresa em tempo hábil; 

s) Recolher no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o fim da vigência da 
Ata/Contrato, todos os garrafões consignados. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. 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. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, nos locais constantes do Anexo I-A, durante o 
horário normal de expediente. 
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20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    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. 
 
207.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
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21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 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. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 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%, 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; 

c) 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; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 05 anos. 

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

21.4.2. 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. 
 
21.4.3. 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. 
 

21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. 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 comprovados. 
 
21.7. 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.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
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8.666/1993. 
 
21.9. 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 o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. 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. 
 

21.12.1. 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. 

 
21.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. 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. 
 
22.6. 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 
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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% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  A CONTRATADA deverá atender, no que couber, aos critérios de 
sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 
19/01/2010. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030 
(Material de Consumo). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 

25 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

25.1.       A gestão do contrato, sua fiscalização e atesto das notas fiscais será exercida 
pelos servidores Chefes de Cartório e Coordenadores dos Postos de Atendimento Definitivo 
e, na ausência, por seus substitutos designados. A seção de almoxarifado prestará apoio a 
todas as unidades cartorárias, no que couber. 

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

 26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

26.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

26.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

26.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

26.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
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Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

26.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

26.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9.  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. 
 
26.10. 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. 
 
26.11.   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. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Locais de entrega e quantitativo de garrafões; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
26.15. 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 2021. 
 
 

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

             TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. DO OBJETO 

1.1  Fornecimento de água mineral natural, obtida de fontes naturais, envasada em 
garrafões de 20 litros, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros para atender 
à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na manutenção de 
suas atividades, no exercício 2020/2021, conforme localidades discriminadas em ANEXO 
I-A; 

1.2  Sugerimos que a aquisição, desde que comprovada tecnicamente, por meio 
de  pesquisa de mercado perante os potenciais fornecedores, a limitação geoeconômica 
como sendo a área de cada município, ocorra mediante a contratação direta do item, 
respeitado o limite, por município ou região, imposto pelo inciso II do art. 24 da Lei nº 
8.666/1993, com as atualizações posteriores. 

1.3 Estando impossibilitada a contratação na forma do subitem 1.2, sugerimos que a 
aquisição se dê através de  Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, com registro 
em Ata de Registro de Preços. 

1.2.1 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura. 

1.3 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. 

  

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1  Atender as demandas das unidades cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas no interior do Estado, assegurando  o fornecimento e acesso contínuo à água 
mineral apropriada para consumo, proporcionando melhores condições de trabalho ao 
seu corpo funcional. São 37 (trinta e sete) Zonas Eleitorais e 5 (cinco) Postos de 
Atendimento Definitivo, totalizando 42 (quarenta e duas) cidades que deverão ser 
atendidas. 

2.2  A despesa não está contemplada na PLOA 2021, porém, por ser item essencial à 
subsistência humana em quaisquer atividades laborais, orienta-nos a Administração pela 
aquisição. 

  

3. DAS ESPECIFICAÇÕES  

ÁGUA MINERAL NATURAL, DE FONTES NATURAIS, SEM GÁS: Deverá ser de primeira 
qualidade, com as seguintes características: 

3.1  Ser classificada como água mineral natural de fontes naturais tradicional ou água 
potável de mesa, como FLUORETADA, segundo código de águas minerais dentro dos 
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padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 

3.2  Ser registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e atender à 
Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e à Resolução 12/97 da Comissão Nacional de 
Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA; 

3.3  Os garrafões disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser do tipo "borrachudo", 
confeccionado em material atóxico, regularizado, liso, transparente, ter capacidade de 
acondicionamento para 20 litros de água mineral, próprios para o acondicionamento de 
água mineral, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou 
amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações 
externas e com validade mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da sua 
data de fabricação; 

3.4  Apresentação e características básicas do rótulo-padrão aprovado pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, (Decreto-Lei n. º 7.841/1945), e 
registrado no Ministério da Saúde; 

3.5  Devem estar gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e 
validade do produto, ou na vedação das embalagens, conforme Portaria n.º 470/99 do 
Departamento Nacional de Produção Mineral. 

  

4. DO CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO OBJETO 

O objeto será adquirido conforme a necessidade de cada unidade cartorária. 

4.1  A solicitação será de acordo com as necessidades dos Cartórios e efetuada por cada 
unidade; 

4.2  A quantidade total a ser adquirida, sugerida para cada município, é a 
demonstrada em ANEXO I-A.  

4.3  O fornecimento será feito nos endereços dos cartórios eleitorais e postos de 
atendimento, de acordo com o Anexo I-A, com regularidade mensal; 

4.4  Poderá o gestor suspender o fornecimento de água em qualquer unidade cartorária, 
a fim de possíveis ajustes nas relações internas do TRE, a qualquer tempo do contrato e 
pelo período que for conveniente, informando antecipadamente ao fornecedor, logo que 
solicitado oficialmente pela Administração do TRE; 

4.5  Os vasilhames de 20 (vinte) litros serão fornecidos em regime de “empréstimo” pela 
contratada no momento da primeira entrega solicitada, e depois de consumida a água, 
serão utilizados para reposição de rotina durante  a vigência da Ata. 

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 avariados, soldados e/ou quebrados, ou com aspecto 
desgastado. Só aceitaremos garrafões novos, com mínimo de validade de 24 meses.  
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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 e termos do Edital; 

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, contados do recebimento da ordem de fornecimento pela empresa. 

5.4  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; 

5.5  Transportar os garrafões conforme regulamentação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária ANVISA (RDC n° 06/2002), que dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para Transporte, Distribuição, Armazenamento e Comércio de Água Mineral; 

5.6  Comprovar, mediante certificação, 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; 

5.7  Apresentar análise bacteriológica da água, em conformidade com a Resolução de 
Diretoria Colegiada — RDC n° 274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária — 
ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico para Águas Envasadas e Gelo, pelo menos a 
cada bimestre, ou sempre que solicitado pela fiscalização do Órgão Gerenciador 
(Contratante); 

5.8  O Fornecedor deverá efetuar a entrega do produto no horário de funcionamento das 
unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, constantes do ANEXO I-A, de segunda 
à sexta-feira, mediante recibo de entrega e conforme ordem de fornecimento 
devidamente assinada, com identificação do servidor responsável, sua matrícula e/ou 
carimbo, sendo imprescindível a identificação do local (timbrado ou digital ou em 
carimbo) em que foi realizada a entrega e a data de sua realização, devendo ser entregue 
uma via do recibo ao cartório ou posto, sob pena de inviabilizar a presente requisição 
para efeito de pagamento; 

5.9  O fornecedor responderá, integralmente, pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
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não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento 
empreendidos pelo TRE – AL; 

5.10  Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE (unidade do TRE); 

5.11  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; 

5.12  Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades cartorárias 
possam se comunicar facilmente e efetuar pedidos sempre que julgar necessário, 
devendo a CONTRATADA acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as 
demandas do CONTRATANTE; 

5.13  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; 

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

5.15  Ter condições de entregar eventualmente,  até 8 (oito) garrafões de água por dia 
por cidade, para cada uma das cidades constantes do Anexo I-A e de sua proposta, 
considerando assim a entrega de água no máximo de cidades por dia.  

5.16  Apresentar, quando da assinatura do contrato, cronograma de entrega onde conste 
a estratégia de entrega da empresa com identificação das rotas de entrega; 

5.17  Fornecimentos efetuados sem a requerida requisição não poderão ser cobrados do 
Contratante, bem como cobrança de garrafões entregues que não estejam dentro do 
prazo de validade exigido; 

5.18  Entregar os garrafões de água solicitados nos locais de entrega dispostos no Anexo 
I-A, nos limites especificados na Ordem de Fornecimento enviada, e caso haja mudança 
de endereço, o gestor comunicará à empresa em tempo hábil; 

5.19  Recolher no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o fim da vigência da 
Ata/Contrato, todos os garrafões consignados. 

  

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 Contratante, não sendo cabível seu uso para outros fins; 
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6.5. A Contratante 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, sua fiscalização e atesto das notas fiscais será exercida pelos 
servidores Chefes de Cartório e Coordenadores dos Postos de Atendimento Definitivo e, 
na ausência, por seus substitutos designados. A seção de almoxarifado prestará apoio a 
todas as unidades cartorárias, no que couber. 

7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas à chefia imediata de cada unidade cartorária ou 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), ou na conformidade da contratação realizada, promovida pela 
unidade gestora. 

8.2. A gestão 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. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

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

 9.1.1. 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; 

 9.1.2. 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 do contrato; 
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 9.1.3. 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; 

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

9.2. 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; 

9.3. 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; 

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

  

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. A adjudicação será por item; 

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

10.3. Será considerado vencedor a empresa que oferecer a proposta de menor valor 
unitário da água mineral envasada em garrafão de 20 litros. 

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

  

11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE APLICADOS 

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, aos critérios de 
sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 
19/01/2010. 

 

 
LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO 

Chefe de Seção 
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ANEXO I-A        

LOCAIS DE ENTREGA E QUANTITATIVO DE GARRAFÕES 

ITEM 

UNIDADES ELEITORAIS 

ZONA ELEITORAL (ZE) E  

POSTO DE ATENDIMENTO (PAD) 

CIDADE 
TOTAL LIMITE 

A SER REGISTRADO  

01 5ª ZE VIÇOSA 96 

02 6ª ZE ATALAIA 96 

03 7ª ZE CORURIPE 96 

04 8ª ZE PILAR 96 

05 9ª ZE MURICI 96 

06 10ª ZE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 96 

07 11ª ZE PÃO DE AÇÚCAR 96 

08 12ª ZE PASSO DE CAMARAGIBE 96 

09 13ª ZE PENEDO 96 

10 14ª ZE PORTO CALVO 96 

11 PAD - 14ª ZE MARAGOGI 96 

12 15ª ZE RIO LARGO 96 

13 16ª ZE  SÃO JOSÉ DA LAJE 96 

14 PAD 16ª ZE COLÔNIA DE LEOPOLDINA 96 

15 17ª ZE SÃO LUÍS DO QUITUNDE 96 

16 18ª ZE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 96 

17 19ª ZE SANTANA DO IPANEMA 96 

18 20ª ZE TRAIPU 96 

19 21ª ZE UNIÃO DOS PALMARES 96 

20 22ª ZE  ARAPIRACA 96 

21 26ª ZE MARECHAL DEODORO 96 
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22 27ª ZE MATA GRANDE 96 

23 28ª ZE QUEBRANGULO 96 

24 29ª ZE BATALHA 96 

25 31ª ZE MAJOR ISIDORO 96 

26 34ª ZE TEOTÔNIO VILELA 96 

27 37ª ZE PORTO REAL DO COLÉGIO 96 

28 PAD - 37ª ZE IGREJA NOVA 96 

29 39ª ZE ÁGUA BRANCA 96 

30 40ª ZE DELMIRO GOUVEIA 96 

31 PAD - 40ª ZE PIRANHAS 96 

32 44ª ZE GIRAU DO PONCIANO 96 

33 45ª ZE SÃO JOSÉ DA TAPERA 96 

34 46ª ZE DELMIRO GOUVEIA 96 

35 47ª ZE CAMPO ALEGRE 96 

36 48ª ZE BOCA DA MATA 96 

37 PAD - 48ª ZE MARIBONDO 96 

38 49ª ZE SÃO SEBASTIÃO 96 

39 50ª ZE MARAVILHA 96 

40 51ª ZE SÃO JOSÉ DA TAPERA 96 

41 53ª ZE JOAQUIM GOMES 96 

42 55ª ZE ARAPIRACA 96 
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ANEXO II 
  

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. 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 n.º XX/2021  

 

Processo nº 0002417-21.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2021 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, 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, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2021: 

 
1.2. Relação dos 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 16.3.1 do edital do PE nº XX/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 02 (dois) dias úteis, a partir da data do 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 
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recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento. 
 
 
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; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto registrado 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) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor; 

b) Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação; 

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

d) Utilizar os garrafões exclusivamente para acondicionar água nas instalações da 
Contratante, não sendo cabível seu uso para outros fins; 

e) Não ceder, dar em locação ou emprestar os garrafões objeto de EMPRÉSTIMO, no 
todo ou em parte, sob qualquer pretexto; 

e.1) A responsabilidade pelo uso indevido dos garrafões  será do fiscal do contrato. 

 
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; 
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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 se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado 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 do Termo de 
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da 
proposta de preços; 

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

c) Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em, 
no máximo, 02 (dois) dias úteis; 

d) Repor o garrafão de água mineral, sem custo adicional para o TRE/AL, se, após o 
recebimento houver alteração de gosto, cheiro e/ou consistência; 

e) Transportar os garrafões conforme regulamentação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária ANVISA (RDC n° 06/2002), que dispõe sobre o Regulamento 
Técnico para Transporte, Distribuição, Armazenamento e Comércio de Água Mineral; 

f) Comprovar, mediante certificação, 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; 

g) Apresentar análise bacteriológica da água, em conformidade com a Resolução de 
Diretoria Colegiada — RDC n° 274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
— ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico para Águas Envasadas e Gelo, pelo 
menos a cada bimestre, ou sempre que solicitado pela fiscalização do Órgão 
Gerenciador (Contratante); 

h) Efetuar a entrega do produto no horário de funcionamento das unidades 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, constantes do ANEXO I-A, de segunda à 
sexta-feira, mediante recibo de entrega e conforme ordem de fornecimento 
devidamente assinada, com identificação do servidor responsável, sua matrícula 
e/ou carimbo, sendo imprescindível a identificação do local (timbrado ou digital ou 
em carimbo) em que foi realizada a entrega e a data de sua realização, devendo ser 
entregue uma via do recibo ao cartório ou posto, sob pena de inviabilizar a presente 
requisição para efeito de pagamento; 

i) 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 contratante; 

j) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE (unidade do TRE/AL); 
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k) 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; 

l) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades gestoras 
possam efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA  
acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos 
CONTRATANTES; 

m)  Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura 
venham a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação, salvo 
ocorrência de força maior; 

n) Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

o) Ter condições de entregar eventualmente, até 8 (oito) garrafões de água por dia, 
por cidade, para cada uma das cidades constantes do Anexo I-A e de sua proposta, 
considerando assim a entrega de água no máximo de cidades por dia; 

p) Apresentar, quando da assinatura do contrato, cronograma de entrega onde 
conste a estratégia de entrega da empresa com identificação das rotas de entrega; 

q) Não cobrar por fornecimentos efetuados sem a requerida requisição do 
Contratante, bem como por garrafões entregues que não estejam dentro do prazo 
de validade exigido; 

r) Entregar os garrafões de água solicitados nos locais de entrega dispostos no 
Anexo I, nos limites especificados na Ordem de Fornecimento enviada, e caso haja 
mudança de endereço, o gestor comunicará à empresa em tempo hábil; 

s) Recolher no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o fim da vigência da 
Ata/Contrato, todos os garrafões consignados. 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, nos locais constantes do Anexo I-A, durante o 
horário normal de expediente. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
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aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 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. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 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%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida, 
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considerando a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade, calculado 
sobre o valor atualizado do contrato; 

c) 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; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 05 anos. 

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

7.4.2. 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. 
 
7.4.3. 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. 
 

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. 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 comprovados. 
 
7.7. 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.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9. 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 o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. 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. 
 

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
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publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 
 
7.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. 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. 
 
8.6. 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% 
 
9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
9.1. A CONTRATADA deverá atender, no que couber, aos critérios de 
sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 
19/01/2010. 
 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     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 
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acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  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 duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
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INFORMAÇÃO Nº 2714 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de
preços de material de consumo - água mineral natural, obtida de fontes
naturais, envasada em garrafões de 20 litros, sem gás, acondicionada em
garrafões de 20 litros para atender à demanda das Unidades Cartorárias
Eleitorais do Interior do Estado na manutenção de suas atividades, no
exercício 2020/2021.
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado da contratação.
No Termo de Referência anexo à minuta de edital foi excluída a obrigação
contida no subitem 5.11, uma vez que é vedado efetuar acréscimos nos
quantitativos fixados na 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, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.
Outrossim, informo que a IRP nº 06/2021 restou deserta, de acordo com o
comprovante do Comprasnet (0894953).
Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 
1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);
3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e
10.6).
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui
intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto
e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação
do intervalo.
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
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“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos, inclusive a exclusão acima indicada.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 20/05/2021, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 20/05/2021, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 25/05/2021, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0895077 e o código CRC 053EC56A.

0002417-21.2020.6.02.8000 0895077v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2021.
Reporto-me à Informação nº 2714, da SLC

(doc. 0895077), acerca da qual nada tenho a opor, para
submeter a Minuta de Edital (doc. 0895501) à análise da AJ-
DG, em atenção ao disposto no Parágrafo único do art. 38 da
Lei nº 8.666/93.

Observa-se que ao caso aplicável a regra do § 2º do
art. 7º do Decreto nº 7.892/2013.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/05/2021, 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
0895863 e o código CRC E2437CAC.

0002417-21.2020.6.02.8000 0895863v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2021.
Senhor Secretário,
 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes autos,

desta feita para análise da minuta de edital de pregão, na forma
eletrônica, visando ao Registro de Preços de material de consumo -
água mineral natural envasada em garrafões de 20 litros para
atender à demanda das unidades cartorárias do interior do
Estado deste Tribunal.

De acordo com o Termo de Referência (0862106), ainda
pendente de aprovação por Vossa Senhoria,  a adjudicação da
licitação será feita por item.

Analisando a pesquisa de preços elaborada pela SEIC
0883785, observa-se que as empresas cotadas apresentaram preços
distintos para os itens, que chegam a variar de R$ 8,00 (oito reais) a
R$ 15,00 (quinze reais). A despeito disso, o valor médio unitário foi
considerado como sendo um item único, desprezando as eventuais
variações de preço, provavelmente decorrentes da logística de
entrega e custos de frete.  

Desse modo, faço remessa dos autos a essa Secretaria de
Administração, para avaliar a conveniência de se adotar
um preço médio unitário para cada item, de modo a prevenir
possíveis fracassos, e, em sendo o caso, efetuar os ajustes
necessários na minuta do edital.

 
Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 26/05/2021, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 26/05/2021, às 16:12, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897143 e o código CRC 05869E0D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2021.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0897143, remeto os

autos à COMAP para, em análise conjunta com a SEIC e a
SEALMOX, avaliem a conveniência de se adotar
um preço médio unitário para cada item, de modo a prevenir
possíveis fracassos, e, em sendo o caso, efetuar os ajustes
necessários na minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/05/2021, 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
0897378 e o código CRC 0EBDDE2A.

0002417-21.2020.6.02.8000 0897378v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2021.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa para

fornecimento de água mineral natural, obtida de fontes
naturais, envasada em garrafões de 20 litros, para atender
à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do
Estado na manutenção de suas atividades.

Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de
Administração para avaliar a conveniência de se adotar
um preço médio unitário para cada item, de modo a prevenir
possíveis fracassos, considerando manifestação da AJ-DG
(0897143).

Após análise, entendemos que a alteração de valor
do material entre os municípios, apresentada unicamente pela
empresa Amigão (0883015), deve ser  decorrente da sua
logística de entrega e custos de frete, considerando a
localização da sede de sua empresa e, em sendo assim, tais
valores poderão sofrer alterações distintas, a depender do
endereço de um possível licitante.

Nesse sentido, registramos que trouxemos aos
autos proposta encaminhada após a formalização da
estimativa de preço feita por esta Seção, dispondo um valor
unitário único de R$ 9,80  - 0897394, da mesma forma como
adotado por outras empresas, Manoel Teixeira - R$ 10,00
(0882538) e Snack Saudável - R$ 8,00 (0825392), o que
demonstra que tal prática é a mais adotada no mercado.

Por fim, respondendo objetivamente ao consultado,
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entendemos, s.m.j, que a manutenção de um único valor para
todos os municípios é a melhor estratégia para esta
contratação, já que ele valerá para todos os licitantes,
independente da localização da sua sede.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 26/05/2021, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897393 e o código CRC 28AB358A.

0002417-21.2020.6.02.8000 0897393v1
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COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI 

Rua Ver João Calazans nº 115, casa 02, treze de julho – Aracaju /SE CEP: 49020-030, 

inscrita no CNPJ sob nº 32.353.943/0001-94,  –  Tel.: (079) 9987-8262 e-mail: 

leidinhasouzasouza@hotmail.com  

 

 
 

ORÇAMENTO 
 

ITEM  ZONAS ELEITORAIS  CIDADE  TOTAL LIMITE  VALOR UNITÁRIO  VALOR TOTAL  

1 5ª ZE VIÇOSA 96 R$9,80 R$940,80 

2 6ª ZE ATALAIA 96 R$9,80 R$940,80 

3 7ª ZE CORURIPE 96 R$9,80 R$940,80 

4 8ª ZE PILAR 96 R$9,80 R$940,80 

5 9ª ZE MURICI 96 R$9,80 R$940,80 

6 10ª ZE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 96 R$9,80 R$940,80 

7 11ª ZE PÃO DE AÇÚCAR 96 R$9,80 R$940,80 

8 12ª ZE PASSO DE CAMARAGIBE 96 R$9,80 R$940,80 

9 13ª ZE PENEDO 96 R$9,80 R$940,80 

10 14ª ZE PORTO CALVO 96 R$9,80 R$940,80 

11 PAD - 14ª ZE MARAGOGI 96 R$9,80 R$940,80 

12 15ª ZE RIO LARGO 96 R$9,80 R$940,80 

13 16ª ZE  SÃO JOSÉ DA LAJE 96 R$9,80 R$940,80 

14 PAD 16ª ZE COLÔNIA DE LEOPOLDINA 96 R$9,80 R$940,80 

15 17ª ZE SÃO LUÍS DO QUITUNDE 96 R$9,80 R$940,80 

16 18ª ZE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 96 R$9,80 R$940,80 

17 19ª ZE SANTANA DO IPANEMA 96 R$9,80 R$940,80 

18 20ª ZE TRAIPU 96 R$9,80 R$940,80 

19 21ª ZE UNIÃO DOS PALMARES 96 R$9,80 R$940,80 

20 22ª ZE  ARAPIRACA 96 R$9,80 R$940,80 

21 26ª ZE MARECHAL DEODORO 96 R$9,80 R$940,80 

22 27ª ZE MATA GRANDE 96 R$9,80 R$940,80 

23 28ª ZE QUEBRANGULO 96 R$9,80 R$940,80 

24 29ª ZE BATALHA 96 R$9,80 R$940,80 

25 31ª ZE MAJOR ISIDORO 96 R$9,80 R$940,80 

26 34ª ZE TEOTÔNIO VILELA 96 R$9,80 R$940,80 

27 37ª ZE PORTO REAL DO COLÉGIO 96 R$9,80 R$940,80 

28 PAD - 37ª ZE IGREJA NOVA 96 R$9,80 R$940,80 

29 39ª ZE ÁGUA BRANCA 96 R$9,80 R$940,80 

30 40ª ZE DELMIRO GOUVEIA 96 R$9,80 R$940,80 

31 PAD - 40ª ZE PIRANHAS 96 R$9,80 R$940,80 

32 44ª ZE GIRAU DO PONCIANO 96 R$9,80 R$940,80 

33 45ª ZE SÃO JOSÉ DA TAPERA 96 R$9,80 R$940,80 

34 46ª ZE DELMIRO GOUVEIA 96 R$9,80 R$940,80 

35 47ª ZE CAMPO ALEGRE 96 R$9,80 R$940,80 

36 48ª ZE BOCA DA MATA 96 R$9,80 R$940,80 

37 PAD - 48ª ZE MARIBONDO 96 R$9,80 R$940,80 
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COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI 

Rua Ver João Calazans nº 115, casa 02, treze de julho – Aracaju /SE CEP: 49020-030, 

inscrita no CNPJ sob nº 32.353.943/0001-94,  –  Tel.: (079) 9987-8262 e-mail: 

leidinhasouzasouza@hotmail.com  

 

 
 

 
 
 

OBS1: A empresa deverá efetuar a transação mediante Nota Fiscal Eletrônica. 
 

Prazo de validade da proposta: 30 dias (mínimo 30 dias) 

 
Data do orçamento: 03.05.2021. 

CNPJ: 32.353.943/0001-94. 

Razão Social: COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI. 
Endereço: RUA VEREADOR JOÃO CALASANS, N115, CASA 2, BAIRRO 13 DE 

JULHO, CEP 49020-030. 

Telefone para contato: (79) 99987-8262. 
E-mail para contato: leidinhasouzasouza@hotmail.com. 
DADOS BANCÁRIOS (PESSOA JURIDICA):  

BANCO: Banese AGÊNCIA: 014 CONTA CORRENTE: 03/131160-0 
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI 
 
 

Assinatura: 

 
 

 

 

38 49ª ZE SÃO SEBASTIÃO 96 R$9,80 R$940,80 

39 50ª ZE MARAVILHA 96 R$9,80 R$940,80 

40 51ª ZE SÃO JOSÉ DA TAPERA 96 R$9,80 R$940,80 

41 53ª ZE JOAQUIM GOMES 96 R$9,80 R$940,80 

42 55ª ZE ARAPIRACA 96 R$9,80 R$940,80 
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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 2021.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Após análise conjunta entre as unidades SEIC,

SEALMOX e COMAP, encaminhamos os presentes autos, para
ciência do Despacho SEIC 0897393, com o posicionamento
final em relação à questão levantada no Despacho AJ-
DG 0897143.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 27/05/2021, às 13:23, 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
0897542 e o código CRC BBDF8D81.

0002417-21.2020.6.02.8000 0897542v1
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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 2021.
Com os esclarecimentos adicionais prestados pela

SEIC (doc. 0897393), devolvo os autos à analise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/05/2021, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897641 e o código CRC 26095577.

0002417-21.2020.6.02.8000 0897641v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002417-21.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SAD

ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
(GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL)

 

Parecer nº 578 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

 

   Tratam os presentes autos de pretensão de
registro de preços para eventual aquisição de material de
consumo - gêneros alimentícios  - água mineral natural,
obtida de fontes naturais, envasada em garrafões de 20 litros,
sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros para
atender à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do
Interior do Estado na manutenção de suas atividades, no
exercício 2020/2021, conforme Termo de Referência
(0862106), ainda pendente de ratificação pelo Senhor
Secretário de Administração, na forma do regulamento.

 
2. DO PROCEDIMENTO

Encaminhados os autos à SEIC/COMAP, para a
devida pesquisa de preços (0883785), encontrou-se o valor
unitário de R$ 9,32 (nove reais e trinta e dois centavos).

Ao ensejo, a  SEIC sugeriu a realização de licitação,
na modalidade pregão, na forma  eletrônica, pelo Sistema de
Registro de Preços (SRP),  com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com restrição de participação a micro e pequenas empresas,
sugerindo, ainda, que a adjudicação ocorra por item,
representado por cada município, ampliando-se o caráter
competitivo mediante a participação de um maior número de
participantes.

Com vista dos autos, esta Assessoria
Jurídica  observou que as empresas cotadas apresentaram
preços distintos para os itens, que chegam a variar de R$ 8,00
(oito reais) a R$ 15,00 (quinze reais). A despeito disso, o valor
médio unitário foi considerado como sendo um item único,
desprezando as eventuais variações de preço, provavelmente
decorrentes da logística de entrega e custos de frete.  Desse
modo, por meio do Despaho (0897143), encaminhou os autos
à Secretaria de Administração, para avaliar a conveniência de
se adotar um preço médio unitário para cada item, de modo a
prevenir possíveis fracassos, e, em sendo o caso, efetuar os
ajustes necessários na minuta do edital.

Ato contínuo, a SEIC apresentou os seguintes
esclarecimentos (0897393):

Após análise, entendemos que a alteração
de valor do material entre os municípios,
apresentada unicamente pela empresa
Amigão (0883015), deve ser
 decorrente da sua logística de entrega e
custos de frete, considerando a
localização da sede de sua empresa e, em
sendo assim, tais valores poderão sofrer
alterações distintas, a depender do
endereço de um possível licitante.
Nesse sentido, registramos que
trouxemos aos autos proposta
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encaminhada após a formalização da
estimativa de preço feita por esta Seção,
dispondo um valor unitário único de R$
9,80  - 0897394, da mesma forma como
adotado por outras empresas, Manoel
Teixeira - R$ 10,00 (0882538) e Snack
Saudável - R$ 8,00 (0825392), o que
demonstra que tal prática é a mais
adotada no mercado.
Por fim, respondendo objetivamente ao
consultado, entendemos, s.m.j, que a
manutenção de um único valor para todos
os municípios é a melhor estratégia para
esta contratação, já que ele valerá para
todos os licitantes, independente da
localização da sua sede.

 
No evento 0889337,  tem-se a comprovação da

realização da Intenção de Registro de Preços - IRP, que restou
deserta (0894953). 

No evento 0895069, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0895077), inclusive acerca da adoção da
previsão de exclusividade de participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, além de ajustes na minuta, que
foram aprovados pela SAD (0895863).

 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 - água
mineral natural, obtida de fontes naturais, envasada em
garrafões de 20 litros, sem gás, acondicionada em garrafões
de 20 litros para atender à demanda das Unidades Cartorárias
Eleitorais do Interior do Estado na manutenção de suas
atividades, no exercício 2020/2021.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passo a a
opinar nos termos que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 De relevo gizar que o novel dispositivo legal
revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
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oficial desta Lei.
 

Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de
Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência.

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(0895069).

 
4. DO REGISTRO DE PREÇOS

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de  Registro de Preços, na forma da Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelos  Decretos nº 7.892/2013, nº 9.488/2018 e
nº 10.024/2019, com participação restrita a micro, pequenas e
médias empresas.

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.

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 nos
decretos acima relacionados, 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).

 
5. 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
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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; 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.

 
6. 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 as aquisições anteriores
deste órgão (0003873-40.2019.6.02.8000), 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.

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:

 
"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.

 
7. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

 Em face do que determina a PORTARIA
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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? NÃO

Item 2.2 do
TR 

0862106

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM 0862106

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

Só no ato
da
contratação

item 4.7

0895069

9 O Termo de Referência contém justificativa para o agrupamento
de itens? SIM  

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  

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  

O Termo de Referência contém justificativa para as limitações de
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16 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? SIM 

item 23 do
edital 

0895069

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente?  

Pendente a
ratificação
do último
TR0862106

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM
0883785

0897393

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

0883785

 

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
0895069

 

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 e
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?

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

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  

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  
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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
0889337

0894953

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento indicativo da
existência de recursos orçamentários para suportar a
despesa?

NÃO
Registro de Preços

 

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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8. CONCLUSÃO 

 
 
 
Ressalte-se a necessidade de ratificação por parte

da SAD da última versão do Termo de Referência (0862106).
Pelo exposto, com a ressalva acima,  esta

Assessoria Jurídica aprova, em face de sua regularidade
jurídica, a minuta (0895069) minuta de PREGÃO em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo o MENOR PREÇO, objetivando o
Registro de Preços de material de consumo – água mineral
natural, obtida de fontes naturais, envasada em garrafões de
20 litros, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros
para atender à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais
do Interior do Estado na manutenção de suas atividades, no
exercício 2020/2021. 

 
 
À consideração superior.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 27/05/2021, às 15:12, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897681 e o código CRC 53E87D0C.

0002417-21.2020.6.02.8000 0897681v12
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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 2021.
Senhor Secretário de Administração, 
 
 
Tendo em vista o Parecer nº 578 / 2021 (0897681)

da lavra da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, faz-se
mister que Vossa Senhoria ratifique a última versão do Termo
de Referência (0862106) elaborado pela SEALMOX, como
condição à divulgação do certame a que se refere a minuta de
edital lançada no evento SEi 0895069. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 27/05/2021, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897727 e o código CRC FA9A68B0.

0002417-21.2020.6.02.8000 0897727v1
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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 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0897727, declaro

aprovado, nos termos do art. 7º da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017, o Termo de Referência, na versão utilizada na
instrução do feito, a saber: o doc. 0862106 e seu anexo,
doc. 0862286.

Isto posto, devolvo os autos à consideração
superior de Vossa Senhoria.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/05/2021, às 21:50, 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
0897976 e o código CRC 33A27521.

0002417-21.2020.6.02.8000 0897976v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 28 de maio de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, cumprida a diligência recomendada
(0897976) no pronunciamento exarado pela Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer 578 (0897681), que
aprovou a minuta de edital (0895069), submeto o feito à
superior consideração de Vossa Excelência, com vistas a
sugerir a abertura da fase externa do presente certame, na
modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo o
MENOR PREÇO, objetivando o Registro de Preços de material
de consumo – água mineral natural, obtida de fontes naturais,
envasada em garrafões de 20 litros, sem gás, acondicionada
em garrafões de 20 litros para atender à demanda das
Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na
manutenção de suas atividades, no exercício 2020/2021. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 28/05/2021, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0898033 e o código CRC 3EA5BDE9.

0002417-21.2020.6.02.8000 0898033v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002417-21.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico.Aquisição.Material de consumo. Registro de Preços.Água Mineral.

 

Decisão nº 1119 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0898033.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, 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 – água mineral natural,
acondicionada em garrafões de 20 litros, para atender à demanda das
Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na manutenção
de suas atividades, conforme solicitado pela Secretaria de
Administração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0895069, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 578 (0897681), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
31/05/2021, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0898362 e o código CRC 8FE2B0E0.
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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 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão nº 1119

(doc. 0898362).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/05/2021, às 20:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0899237 e o código CRC 5BC0E274.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  1122//22002211  
  

PROCESSO Nº: 0002417-21.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 18 de junho de 2021 
Horário Abertura: 9 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 –  água mineral 
natural, obtida de fontes naturais, envasada em garrafões de 20 litros, sem gás, 
acondicionada em garrafões de 20 litros para atender à demanda das Unidades Cartorárias 
Eleitorais do Interior do Estado na manutenção de suas atividades, no exercício 2020/2021, 
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 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, de 11 de setembro de 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 – 
água mineral natural, obtida de fontes naturais, envasada em garrafões de 20 litros, sem gás, 
acondicionada em garrafões de 20 litros para atender à demanda das Unidades Cartorárias 
Eleitorais do Interior do Estado na manutenção de suas atividades, no exercício 2020/2021, 
para atender à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na 
manutenção de suas atividades, no exercício 2020/2021, conforme localidades 
discriminadas no ANEXO I-A deste Edital. 
 

1.1.1. A entrega dos garrafões terá natureza 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. 

 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 
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 máximo de entrega será de até 02 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
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. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) 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, 
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de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 
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5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

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

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
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classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I-A;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
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8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 
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itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17.  No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

8.18.  Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19.  O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

8.20.  Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21.  A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 
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8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item objeto desta licitação é de R$ 9,32 
(nove reais e trinta e dois centavos), que de modo algum, vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  
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9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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. 
 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
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sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 
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Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 
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f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 
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11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter os preços unitário e  total do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
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intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. 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. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
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16.3. 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 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. 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. 

 
16.4. 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. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. 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. 
 
16.8. 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. 
 
16.9. 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. 
 
16.10. 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. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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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. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. 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. 
 

16.13. 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. 
 

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

 
16.14. 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 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. 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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 
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16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 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. 
 
16.17. 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. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. 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; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do Órgão Gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

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

b) Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação; 

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

d) Utilizar os garrafões exclusivamente para acondicionar água nas instalações da 
Contratante, não sendo cabível seu uso para outros fins; 

e) Não ceder, dar em locação ou emprestar os garrafões objeto de empréstimo, no 
todo ou em parte, sob qualquer pretexto; 
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e.1) A responsabilidade pelo uso indevido dos garrafões será do fiscal do 
contrato. 

 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. 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 se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

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

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

c) Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em, 
no máximo, 02 (dois) dias úteis; 

d) Repor o garrafão de água mineral, sem custo adicional para o TRE/AL, se, após o 
recebimento houver alteração de gosto, cheiro e/ou consistência; 

e) Transportar os garrafões conforme regulamentação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária ANVISA (RDC n° 06/2002), que dispõe sobre o Regulamento 
Técnico para Transporte, Distribuição, Armazenamento e Comércio de Água Mineral; 

f) Comprovar, mediante certificação, 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; 

g) Apresentar análise bacteriológica da água, em conformidade com a Resolução de 
Diretoria Colegiada — RDC n° 274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
— ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico para Águas Envasadas e Gelo, pelo 
menos a cada bimestre, ou sempre que solicitado pela fiscalização do Órgão 
Gerenciador (Contratante); 

h) Efetuar a entrega do produto no horário de funcionamento das unidades 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, constantes do ANEXO I-A, de segunda à 
sexta-feira, mediante recibo de entrega e conforme ordem de fornecimento 
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devidamente assinada, com identificação do servidor responsável, sua matrícula 
e/ou carimbo, sendo imprescindível a identificação do local (timbrado ou digital ou 
em carimbo) em que foi realizada a entrega e a data de sua realização, devendo ser 
entregue uma via do recibo ao cartório ou posto, sob pena de inviabilizar a presente 
requisição para efeito de pagamento; 

i) 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 contratante; 

j) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE (unidade do TRE/AL); 

k) 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; 

l) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades gestoras 
possam efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA  
acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos 
CONTRATANTES; 

m)  Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura 
venham a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação, salvo 
ocorrência de força maior; 

n) Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

o) Ter condições de entregar eventualmente, até 8 (oito) garrafões de água por dia, 
por cidade, para cada uma das cidades constantes do Anexo I-A e de sua proposta, 
considerando assim a entrega de água no máximo de cidades por dia; 

p) Apresentar, quando da assinatura do contrato, cronograma de entrega onde 
conste a estratégia de entrega da empresa com identificação das rotas de entrega; 

q) Não cobrar por fornecimentos efetuados sem a requerida requisição do 
Contratante, bem como por garrafões entregues que não estejam dentro do prazo 
de validade exigido; 

r) Entregar os garrafões de água solicitados nos locais de entrega dispostos no 
Anexo I, nos limites especificados na Ordem de Fornecimento enviada, e caso haja 
mudança de endereço, o gestor comunicará à empresa em tempo hábil; 

s) Recolher no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o fim da vigência da 
Ata/Contrato, todos os garrafões consignados. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. 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. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, nos locais constantes do Anexo I-A, durante o 
horário normal de expediente. 
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20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    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. 
 
207.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
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21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 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. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 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%, 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; 

c) 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; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 05 anos. 

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

21.4.2. 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. 
 
21.4.3. 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. 
 

21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. 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 comprovados. 
 
21.7. 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.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
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8.666/1993. 
 
21.9. 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 o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. 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. 
 

21.12.1. 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. 

 
21.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. 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. 
 
22.6. 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 
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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% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  A CONTRATADA deverá atender, no que couber, aos critérios de 
sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 
19/01/2010. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030 
(Material de Consumo). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 

25 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO 

25.1.       A gestão do contrato, sua fiscalização e atesto das notas fiscais será exercida 
pelos servidores Chefes de Cartório e Coordenadores dos Postos de Atendimento Definitivo 
e, na ausência, por seus substitutos designados. A seção de almoxarifado prestará apoio a 
todas as unidades cartorárias, no que couber. 

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

 26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

26.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

26.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

26.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

26.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
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Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

26.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

26.8.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9.  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. 
 
26.10. 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. 
 
26.11.   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. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Locais de entrega e quantitativo de garrafões; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
26.15. 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, 02 de junho de 2021. 
 
 

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

             TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. DO OBJETO 

1.1  Fornecimento de água mineral natural, obtida de fontes naturais, envasada em 
garrafões de 20 litros, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros para atender 
à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na manutenção de 
suas atividades, no exercício 2020/2021, conforme localidades discriminadas em ANEXO 
I-A; 

1.2  Sugerimos que a aquisição, desde que comprovada tecnicamente, por meio 
de  pesquisa de mercado perante os potenciais fornecedores, a limitação geoeconômica 
como sendo a área de cada município, ocorra mediante a contratação direta do item, 
respeitado o limite, por município ou região, imposto pelo inciso II do art. 24 da Lei nº 
8.666/1993, com as atualizações posteriores. 

1.3 Estando impossibilitada a contratação na forma do subitem 1.2, sugerimos que a 
aquisição se dê através de  Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, com registro 
em Ata de Registro de Preços. 

1.2.1 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura. 

1.3 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. 

  

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1  Atender as demandas das unidades cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas no interior do Estado, assegurando  o fornecimento e acesso contínuo à água 
mineral apropriada para consumo, proporcionando melhores condições de trabalho ao 
seu corpo funcional. São 37 (trinta e sete) Zonas Eleitorais e 5 (cinco) Postos de 
Atendimento Definitivo, totalizando 42 (quarenta e duas) cidades que deverão ser 
atendidas. 

2.2  A despesa não está contemplada na PLOA 2021, porém, por ser item essencial à 
subsistência humana em quaisquer atividades laborais, orienta-nos a Administração pela 
aquisição. 

  

3. DAS ESPECIFICAÇÕES  

ÁGUA MINERAL NATURAL, DE FONTES NATURAIS, SEM GÁS: Deverá ser de primeira 
qualidade, com as seguintes características: 

3.1  Ser classificada como água mineral natural de fontes naturais tradicional ou água 
potável de mesa, como FLUORETADA, segundo código de águas minerais dentro dos 
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padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; 

3.2  Ser registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e atender à 
Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e à Resolução 12/97 da Comissão Nacional de 
Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA; 

3.3  Os garrafões disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser do tipo "borrachudo", 
confeccionado em material atóxico, regularizado, liso, transparente, ter capacidade de 
acondicionamento para 20 litros de água mineral, próprios para o acondicionamento de 
água mineral, resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou 
amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações 
externas e com validade mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da sua 
data de fabricação; 

3.4  Apresentação e características básicas do rótulo-padrão aprovado pelo 
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, (Decreto-Lei n. º 7.841/1945), e 
registrado no Ministério da Saúde; 

3.5  Devem estar gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e 
validade do produto, ou na vedação das embalagens, conforme Portaria n.º 470/99 do 
Departamento Nacional de Produção Mineral. 

  

4. DO CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO OBJETO 

O objeto será adquirido conforme a necessidade de cada unidade cartorária. 

4.1  A solicitação será de acordo com as necessidades dos Cartórios e efetuada por cada 
unidade; 

4.2  A quantidade total a ser adquirida, sugerida para cada município, é a 
demonstrada em ANEXO I-A.  

4.3  O fornecimento será feito nos endereços dos cartórios eleitorais e postos de 
atendimento, de acordo com o Anexo I-A, com regularidade mensal; 

4.4  Poderá o gestor suspender o fornecimento de água em qualquer unidade cartorária, 
a fim de possíveis ajustes nas relações internas do TRE, a qualquer tempo do contrato e 
pelo período que for conveniente, informando antecipadamente ao fornecedor, logo que 
solicitado oficialmente pela Administração do TRE; 

4.5  Os vasilhames de 20 (vinte) litros serão fornecidos em regime de “empréstimo” pela 
contratada no momento da primeira entrega solicitada, e depois de consumida a água, 
serão utilizados para reposição de rotina durante  a vigência da Ata. 

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 avariados, soldados e/ou quebrados, ou com aspecto 
desgastado. Só aceitaremos garrafões novos, com mínimo de validade de 24 meses.  
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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 e termos do Edital; 

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, contados do recebimento da ordem de fornecimento pela empresa. 

5.4  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; 

5.5  Transportar os garrafões conforme regulamentação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária ANVISA (RDC n° 06/2002), que dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para Transporte, Distribuição, Armazenamento e Comércio de Água Mineral; 

5.6  Comprovar, mediante certificação, 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; 

5.7  Apresentar análise bacteriológica da água, em conformidade com a Resolução de 
Diretoria Colegiada — RDC n° 274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária — 
ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico para Águas Envasadas e Gelo, pelo menos a 
cada bimestre, ou sempre que solicitado pela fiscalização do Órgão Gerenciador 
(Contratante); 

5.8  O Fornecedor deverá efetuar a entrega do produto no horário de funcionamento das 
unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, constantes do ANEXO I-A, de segunda 
à sexta-feira, mediante recibo de entrega e conforme ordem de fornecimento 
devidamente assinada, com identificação do servidor responsável, sua matrícula e/ou 
carimbo, sendo imprescindível a identificação do local (timbrado ou digital ou em 
carimbo) em que foi realizada a entrega e a data de sua realização, devendo ser entregue 
uma via do recibo ao cartório ou posto, sob pena de inviabilizar a presente requisição 
para efeito de pagamento; 

5.9  O fornecedor responderá, integralmente, pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 
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não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento 
empreendidos pelo TRE – AL; 

5.10  Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE (unidade do TRE); 

5.11  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; 

5.12  Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades cartorárias 
possam se comunicar facilmente e efetuar pedidos sempre que julgar necessário, 
devendo a CONTRATADA acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as 
demandas do CONTRATANTE; 

5.13  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; 

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

5.15  Ter condições de entregar eventualmente,  até 8 (oito) garrafões de água por dia 
por cidade, para cada uma das cidades constantes do Anexo I-A e de sua proposta, 
considerando assim a entrega de água no máximo de cidades por dia.  

5.16  Apresentar, quando da assinatura do contrato, cronograma de entrega onde conste 
a estratégia de entrega da empresa com identificação das rotas de entrega; 

5.17  Fornecimentos efetuados sem a requerida requisição não poderão ser cobrados do 
Contratante, bem como cobrança de garrafões entregues que não estejam dentro do 
prazo de validade exigido; 

5.18  Entregar os garrafões de água solicitados nos locais de entrega dispostos no Anexo 
I-A, nos limites especificados na Ordem de Fornecimento enviada, e caso haja mudança 
de endereço, o gestor comunicará à empresa em tempo hábil; 

5.19  Recolher no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o fim da vigência da 
Ata/Contrato, todos os garrafões consignados. 

  

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 Contratante, não sendo cabível seu uso para outros fins; 
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6.5. A Contratante 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, sua fiscalização e atesto das notas fiscais será exercida pelos 
servidores Chefes de Cartório e Coordenadores dos Postos de Atendimento Definitivo e, 
na ausência, por seus substitutos designados. A seção de almoxarifado prestará apoio a 
todas as unidades cartorárias, no que couber. 

7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas à chefia imediata de cada unidade cartorária ou 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), ou na conformidade da contratação realizada, promovida pela 
unidade gestora. 

8.2. A gestão 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. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

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

 9.1.1. 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; 

 9.1.2. 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 do contrato; 
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 9.1.3. 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; 

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

9.2. 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; 

9.3. 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; 

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

  

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. A adjudicação será por item; 

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

10.3. Será considerado vencedor a empresa que oferecer a proposta de menor valor 
unitário da água mineral envasada em garrafão de 20 litros. 

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

  

11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE APLICADOS 

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, aos critérios de 
sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 
19/01/2010. 

 

 
LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO 

Chefe de Seção 
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ANEXO I-A        

LOCAIS DE ENTREGA E QUANTITATIVO DE GARRAFÕES 

ITEM 

UNIDADES ELEITORAIS 

ZONA ELEITORAL (ZE) E  

POSTO DE ATENDIMENTO (PAD) 

CIDADE 
TOTAL LIMITE 

A SER REGISTRADO  

01 5ª ZE VIÇOSA 96 

02 6ª ZE ATALAIA 96 

03 7ª ZE CORURIPE 96 

04 8ª ZE PILAR 96 

05 9ª ZE MURICI 96 

06 10ª ZE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 96 

07 11ª ZE PÃO DE AÇÚCAR 96 

08 12ª ZE PASSO DE CAMARAGIBE 96 

09 13ª ZE PENEDO 96 

10 14ª ZE PORTO CALVO 96 

11 PAD - 14ª ZE MARAGOGI 96 

12 15ª ZE RIO LARGO 96 

13 16ª ZE  SÃO JOSÉ DA LAJE 96 

14 PAD 16ª ZE COLÔNIA DE LEOPOLDINA 96 

15 17ª ZE SÃO LUÍS DO QUITUNDE 96 

16 18ª ZE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS 96 

17 19ª ZE SANTANA DO IPANEMA 96 

18 20ª ZE TRAIPU 96 

19 21ª ZE UNIÃO DOS PALMARES 96 

20 22ª ZE  ARAPIRACA 96 

21 26ª ZE MARECHAL DEODORO 96 
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22 27ª ZE MATA GRANDE 96 

23 28ª ZE QUEBRANGULO 96 

24 29ª ZE BATALHA 96 

25 31ª ZE MAJOR ISIDORO 96 

26 34ª ZE TEOTÔNIO VILELA 96 

27 37ª ZE PORTO REAL DO COLÉGIO 96 

28 PAD - 37ª ZE IGREJA NOVA 96 

29 39ª ZE ÁGUA BRANCA 96 

30 40ª ZE DELMIRO GOUVEIA 96 

31 PAD - 40ª ZE PIRANHAS 96 

32 44ª ZE GIRAU DO PONCIANO 96 

33 45ª ZE SÃO JOSÉ DA TAPERA 96 

34 46ª ZE DELMIRO GOUVEIA 96 

35 47ª ZE CAMPO ALEGRE 96 

36 48ª ZE BOCA DA MATA 96 

37 PAD - 48ª ZE MARIBONDO 96 

38 49ª ZE SÃO SEBASTIÃO 96 

39 50ª ZE MARAVILHA 96 

40 51ª ZE SÃO JOSÉ DA TAPERA 96 

41 53ª ZE JOAQUIM GOMES 96 

42 55ª ZE ARAPIRACA 96 
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ANEXO II 
  

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. 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 n.º XX/2021  

 

Processo nº 0002417-21.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 12/2021 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, 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, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº 12/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 12/2021: 

 
1.2. Relação dos 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 16.3.1 do edital do PE nº 12/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 02 (dois) dias úteis, a partir da data do 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 
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recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento. 
 
 
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; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto registrado 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) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Gestor; 

b) Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação; 

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

d) Utilizar os garrafões exclusivamente para acondicionar água nas instalações da 
Contratante, não sendo cabível seu uso para outros fins; 

e) Não ceder, dar em locação ou emprestar os garrafões objeto de EMPRÉSTIMO, no 
todo ou em parte, sob qualquer pretexto; 

e.1) A responsabilidade pelo uso indevido dos garrafões  será do fiscal do contrato. 

 
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; 
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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 se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado 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 do Termo de 
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da 
proposta de preços; 

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

c) Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em, 
no máximo, 02 (dois) dias úteis; 

d) Repor o garrafão de água mineral, sem custo adicional para o TRE/AL, se, após o 
recebimento houver alteração de gosto, cheiro e/ou consistência; 

e) Transportar os garrafões conforme regulamentação da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária ANVISA (RDC n° 06/2002), que dispõe sobre o Regulamento 
Técnico para Transporte, Distribuição, Armazenamento e Comércio de Água Mineral; 

f) Comprovar, mediante certificação, 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; 

g) Apresentar análise bacteriológica da água, em conformidade com a Resolução de 
Diretoria Colegiada — RDC n° 274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
— ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico para Águas Envasadas e Gelo, pelo 
menos a cada bimestre, ou sempre que solicitado pela fiscalização do Órgão 
Gerenciador (Contratante); 

h) Efetuar a entrega do produto no horário de funcionamento das unidades 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, constantes do ANEXO I-A, de segunda à 
sexta-feira, mediante recibo de entrega e conforme ordem de fornecimento 
devidamente assinada, com identificação do servidor responsável, sua matrícula 
e/ou carimbo, sendo imprescindível a identificação do local (timbrado ou digital ou 
em carimbo) em que foi realizada a entrega e a data de sua realização, devendo ser 
entregue uma via do recibo ao cartório ou posto, sob pena de inviabilizar a presente 
requisição para efeito de pagamento; 

i) 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 contratante; 

j) Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE (unidade do TRE/AL); 
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k) 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; 

l) Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades gestoras 
possam efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo a CONTRATADA  
acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as demandas dos 
CONTRATANTES; 

m)  Zelar pela perfeita execução do contrato, devendo as falhas que porventura 
venham a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação, salvo 
ocorrência de força maior; 

n) Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

o) Ter condições de entregar eventualmente, até 8 (oito) garrafões de água por dia, 
por cidade, para cada uma das cidades constantes do Anexo I-A e de sua proposta, 
considerando assim a entrega de água no máximo de cidades por dia; 

p) Apresentar, quando da assinatura do contrato, cronograma de entrega onde 
conste a estratégia de entrega da empresa com identificação das rotas de entrega; 

q) Não cobrar por fornecimentos efetuados sem a requerida requisição do 
Contratante, bem como por garrafões entregues que não estejam dentro do prazo 
de validade exigido; 

r) Entregar os garrafões de água solicitados nos locais de entrega dispostos no 
Anexo I, nos limites especificados na Ordem de Fornecimento enviada, e caso haja 
mudança de endereço, o gestor comunicará à empresa em tempo hábil; 

s) Recolher no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o fim da vigência da 
Ata/Contrato, todos os garrafões consignados. 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, nos locais constantes do Anexo I-A, durante o 
horário normal de expediente. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
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aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 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. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 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%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida, 

Edital do PE nº 12/2021 (0900281)         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 226



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

considerando a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade, calculado 
sobre o valor atualizado do contrato; 

c) 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; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 05 anos. 

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

7.4.2. 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. 
 
7.4.3. 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. 
 

7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. 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 comprovados. 
 
7.7. 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.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9. 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 o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. 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. 
 

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
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publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 
 
7.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. 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. 
 
8.6. 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% 
 
9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
9.1. A CONTRATADA deverá atender, no que couber, aos critérios de 
sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 
19/01/2010. 
 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     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 
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acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  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 duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
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EDITAL Nº 14 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021

 

PROCESSO Nº: 0002417-21.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 18 de junho de 2021

Horário Abertura: 9 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 –  água mineral natural,
obtida de fontes naturais, envasada em garrafões de 20 litros, sem
gás, acondicionada em garrafões de 20 litros para atender à demanda
das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na
manutenção de suas atividades, no exercício 2020/2021, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração.
 
                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo
Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de
Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na
Seção 1 do Diário Oficial da União, 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, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências
deste Edital e seus anexos.
 
1 - DO OBJETO.
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1.1.            O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de
material de consumo – água mineral natural, obtida de fontes naturais,
envasada em garrafões de 20 litros, sem gás, acondicionada em
garrafões de 20 litros para atender à demanda das Unidades
Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na manutenção de suas
atividades, no exercício 2020/2021, para atender à demanda das
Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na manutenção
de suas atividades, no exercício 2020/2021, conforme localidades
discriminadas no ANEXO I-A deste Edital.
 
1.1.1. A entrega dos garrafões terá natureza 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.
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
 
2.1.         O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu
extrato no Diário Oficial da União.
 
2.2.            A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL.
 
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 máximo de entrega será de até 02 (dois) dias úteis a partir
do recebimento da Autorização de Fornecimento.
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO.
 
4.1.           Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas
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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. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.
 
4.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34
da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa
física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às
unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação,
de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ).

4.4.            Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo
“não” impedirá o prosseguimento no certame;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
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d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem
cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4 .5 . A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
 
5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em
sua forma eletrônica.

5. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de
certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
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6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.
6.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos
no sistema.
6.7.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor unitário do item ofertado;
b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I-A;

7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

7. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.

7.   Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
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7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.

7.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando
participarem de licitações públicas.
1. O descumprimento das regras supramencionadas pela

Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização
do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

8.   O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre
o Pregoeiro e os licitantes.

8.   Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado.
 
8.6.    Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8. . O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
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inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser
inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente
descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
8.11.         Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.12.         Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8 .1 3 .             Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante
classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

8.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro,
devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia;
1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em

campo próprio do sistema.
8.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.         Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão

informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.

8. .              No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances.

8. .              Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será
suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
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comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.

8.      O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

8.20.              Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.
8.21.              A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um
dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.22.         Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
8.22.1. no pais;
8.22.2. por empresas brasileiras;
8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.          Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.
1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser

acompanhada pelos demais licitantes.
2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8. .         Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

9. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019. 

9.   O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir,
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na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176
da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art.
184, inciso V, sob pena de desclassificação.

9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. O preço máximo unitário fixado para o item objeto desta licitação é de
R$ 9,32 (nove reais e trinta e dois centavos), que de modo algum,
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
preços inferiores.

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração. 

9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar
as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

 

9.   Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.

 

9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no
prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, 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
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ANEXO II.
 

9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

9.   Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.          Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor, conforme disposto no item 8.24.

9.11.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
10 – DA HABILITAÇÃO.
 

10. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da

União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.
1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

10.3.         Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

10.         No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
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10. .         Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

10. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.7.         Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento
de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
 

10.         Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

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

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando
for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

10.       Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
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Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da
Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.
10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
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regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.

 
10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange
à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

2. 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.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja
retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
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remanescentes.
10.       Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no

Edital, o licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

11.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;

3. conter a descrição do item ofertado;
4. conter os preços unitário e  total do item ofertado.

11.         A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de
eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.3.         Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.         Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso
(art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos
e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.         A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao
objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer
outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.

 

11. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali
contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

11.         As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.
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12 - DOS RECURSOS.
 

12. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.               Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.         O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.

12.4.         Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
 
13.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
13.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.

Edital 14 (0900285)         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 244



14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
 

14.         Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no
endereço discriminado no item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e
Contratos.

14. .         Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até
dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

14.         Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

14.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à
data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por
meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.         O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo
de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos
anexos.

14.         As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
 
15.1.       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.
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
 
16.1.       O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado
vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela
autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
 
16.2.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
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16.3.         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 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
 
16.3.1.            O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se
refere o item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema
Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado.
 
16.3.2.          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.
 
16.4.       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.
 
16.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
 
16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº
10.024/2019.
 
16.7.       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.
 
16.8.       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.
 
16.9.       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.
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16.10.       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.
 
16.11.     Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no
art. 12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013.
 
16.12.     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.
 
16.12.1.    O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
16.12.2.    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.
 
16.13.     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.
 
16.13.1.        O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
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16.14.       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 48 (quarenta e oito) horas a partir da
solicitação das mesmas.
 
16.15.     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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
 
16.15.1.          Os órgãos e entidades que não participaram do registro de
preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão
consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade
de adesão.
 
16.15.1.1.             A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão.
 
16.15.1.2.             O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão
gerenciador, será divulgado no Portal de Compras do Governo federal.
 
16.15.1.2.1.                A publicação supra deverá ser condição para autorização
para adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019.
16.16.     As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
16.15 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.
 
16.17.     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.
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
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17.1.         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;
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s)
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a
presente Ata, conforme subitem 16.15.
 
17.2.       São ainda obrigações do Órgão Gerenciador da ata, na condição de
contratante:
 
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que
será designado Gestor;
b) Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação;
c) Comunicar imediatamente à qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas
pertinentes;
d) Utilizar os garrafões exclusivamente para acondicionar água nas
instalações da Contratante, não sendo cabível seu uso para outros fins;
e) Não ceder, dar em locação ou emprestar os garrafões objeto de empréstimo,
no todo ou em parte, sob qualquer pretexto;
e.1) A responsabilidade pelo uso indevido dos garrafões será do fiscal do
contrato.
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18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
 
18.1.       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 se sujeitar às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do
objeto registrado a outro órgão da Administração Pública (não participante)
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item
16.15.
 
18.2 .       São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de
contratado:

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

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

3. Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da
contratação em, no máximo, 02 (dois) dias úteis;

4. Repor o garrafão de água mineral, sem custo adicional para o TRE/AL, se,
após o recebimento houver alteração de gosto, cheiro e/ou consistência;

5. Transportar os garrafões conforme regulamentação da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária ANVISA (RDC n° 06/2002), que dispõe sobre o
Regulamento Técnico para Transporte, Distribuição, Armazenamento e
Comércio de Água Mineral;

6. Comprovar, mediante certificação, 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
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em laboratório devidamente credenciado para essa finalidade pela
ANVISA;

g) Apresentar análise bacteriológica da água, em conformidade com a
Resolução de Diretoria Colegiada — RDC n° 274/2005 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária — ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico para Águas
Envasadas e Gelo, pelo menos a cada bimestre, ou sempre que solicitado pela
fiscalização do Órgão Gerenciador (Contratante);

8. Efetuar a entrega do produto no horário de funcionamento das unidades
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, constantes do ANEXO I-A, de
segunda à sexta-feira, mediante recibo de entrega e conforme ordem de
fornecimento devidamente assinada, com identificação do servidor
responsável, sua matrícula e/ou carimbo, sendo imprescindível a
identificação do local (timbrado ou digital ou em carimbo) em que foi
realizada a entrega e a data de sua realização, devendo ser entregue uma
via do recibo ao cartório ou posto, sob pena de inviabilizar a presente
requisição para efeito de pagamento;

9. 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 contratante;

10. Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE (unidade do TRE/AL);
11. 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;

12. Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que as unidades
gestoras possam efetuar pedidos sempre que julgar necessário, devendo
a CONTRATADA  acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as
demandas dos CONTRATANTES;

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

14. Comunicar aos gestores do contrato, de cada órgão, por escrito, qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados
necessários;

15. Ter condições de entregar eventualmente, até 8 (oito) garrafões de água
por dia, por cidade, para cada uma das cidades constantes do Anexo I-A e
de sua proposta, considerando assim a entrega de água no máximo
de cidades por dia;

16. Apresentar, quando da assinatura do contrato, cronograma de entrega
onde conste a estratégia de entrega da empresa com identificação das
rotas de entrega;

17. Não cobrar por fornecimentos efetuados sem a requerida requisição do
Contratante, bem como por garrafões entregues que não estejam dentro
do prazo de validade exigido;

18. Entregar os garrafões de água solicitados nos locais de entrega dispostos
no Anexo I, nos limites especificados na Ordem de Fornecimento
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enviada, e caso haja mudança de endereço, o gestor comunicará à
empresa em tempo hábil;

19. Recolher no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o fim da vigência da
Ata/Contrato, todos os garrafões consignados.

 
19 - DA PUBLICIDADE.
 
19.1.         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.
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
 
20.1.       Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 2 (dois) dias úteis a
partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, nos locais constantes
do Anexo I-A, durante o horário normal de expediente.
 
20.2.         Os materiais serão recebidos:
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos
termos de referência;
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
 
20.3.          O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
 
20.4.              O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 0 5 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.
 
20.5.              Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
20.6.          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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207.            O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 02
(dois) dias úteis, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 21.
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 
21.1.        Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta:
 

1. não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

 

2. não entregar a documentação exigida no edital;

 

3. apresentar documentação falsa;

 

4. causar o atraso na execução do objeto;

 

5. não mantiver a proposta;

 

6. falhar na execução do contrato;

 

7. fraudar a execução do contrato;

 

8. comportar-se de modo inidôneo;

 

1. declarar informações falsas; e

 
j) cometer fraude fiscal.
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21.2.         Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito
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.
 
21.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
 
21.4 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 Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das
faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) 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;
c) Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 30
dias de atraso cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à
convocação para assinatura do contrato;
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 05 anos.

1. . 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.

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.

 
21.4.3.        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.
 
21.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
21.6.         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
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decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
 
21.7.         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.
 
21.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
 
21.9.         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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
21.10.       O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
 
21.11.       O período de atraso será contado em dias corridos.
 
21.12.       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.
 
21.12.1. 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.
 
21.13.       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 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
21.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
22- DO PAGAMENTO.
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22.1.         O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da
respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.
 
22.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
 
22.3.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
22.4.         O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
22.5.         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.
 
22.6.       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%
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
 
23.1.         A CONTRATADA deverá atender, no que couber, aos critérios de
sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº
01, de 19/01/2010.
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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24.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2021, PTRES 167674 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030 (Material de Consumo).
 
24.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
 
25 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO
25.1.      A gestão do contrato, sua fiscalização e atesto das notas fiscais será
exercida pelos servidores Chefes de Cartório e Coordenadores dos Postos de
Atendimento Definitivo e, na ausência, por seus substitutos designados. A
seção de almoxarifado prestará apoio a todas as unidades cartorárias, no que
couber.
25.2.      As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas à chefia imediata de cada unidade
cartorária ou ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.
 26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
 
26.1.           Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema
eletrônico.
26.2.              Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
26.3.         No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
26.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
26.5.         As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
26.6.              Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
26.7.         O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
26.8.            Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.
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2 6 . 9 .           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.
 
26.10.    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.
 
26.11.    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.
 
26.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
26.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
26.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Locais de entrega e quantitativo de garrafões;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
 
26.15.     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, 02 de junho de 2021.
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo
  Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 
ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO

Nº 0900281.

 
Edital 14 (0900285)         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 258



Em 02 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 04/06/2021, às 11:05, 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
0900285 e o código CRC 88B55DCF.

0002417-21.2020.6.02.8000 0900285v2

Edital 14 (0900285)         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 259



Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0900287)         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 260



Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0900287)         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 261



Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0900287)         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 262



Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0900287)         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 263



Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0900287)         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 264



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 05302021060700139

139

Nº 104, segunda-feira, 7 de junho de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 500.372/2021-6. Método Telecomunicações e Comércio Ltda. CNPJ:
65.295.172/0001-85. 1º termo aditivo ao contrato PE-014/2019-A - serviços de
manutenção preventiva e corretiva com programação e reprogramação da solução
virtualizada de voz do TST. Prorrogação por 12 meses, de 7/9/2021 até 6/9/2022, nos
termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Programa de trabalho 02.122.0033.4256.0001,
elemento de despesa 3.3.90.39, notas de empenho 2021NE000120 e 2021NE000467.
Assinatura: 2/6/2021. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de
Administração. Pela Contratada: Emmerson Ricieri Brito, Representante Legal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 500.468/2021-0. ECOPENSE Coleta de Residuos Eireli. 3º Termo Aditivo ao
Contrato PE-026/2019 - serviços continuados de gerenciamento de resíduos sólidos
urbanos não perigosos. Reajuste dos valores do contrato em 3,30296%, correspondente à
variação do IPCA no período abril/2019 a março/2020, passando o valor a ser pago por
tonelada para R$ 246,27, e o valor anual estimado para R$ 35.463,49, com efeitos
financeiros a partir de 2/5/2020. Assinatura: 2/6/2021. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de
Melo, Secretário de Administração. Pela Contratada: Lucas Nobre Bonifácio Ferreira,
Representante Legal.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - UASG 90027

Nº Processo: 0006165-90.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada no
fornecimento de solução de rede sem fio, com assistência técnica pelo período de 60
(sessenta) meses e serviço de implantação, instalação configuração e treinamento, para
atender as necessidades do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1, de acordo com
quantidades e exigências constantes dos Anexos do Edital. Total de Itens Licitados: 10.
Edital: 07/06/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos
Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/90027-
5-00020-2021. Entrega das Propostas: a partir de 07/06/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/06/2021 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIASGnet - 02/06/2021) 90027-00001-2021NE800014
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O TRF 1ª Região retifica a termo inicial da penalidade de impedimento de licitar
e contratar com a União aplicada à INTERTECHNE CONSULTORES S.A, CNPJ
80.378.052/0001-35, com base no art. 7º da Lei 10.520/2002, pelo período de 24 meses,
por inexecução parcial da obrigação do Contrato 53/2016, conforme publicação neste DOU,
Seção 3, p. 158, em 05/12/2019, que passa contar do dia 28/11/2019. Processo
Administrativo 0025195-82.2017.4.01.000.

MARIA CRISTINA TURNES
Diretora da Secretaria de Gestão

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021 - UASG 90028

Nº Processo: TRF2-EOF-2021/12. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado
portáteis de 12.000 BTU's/h, para alguns setores do prédio do Tribunal Regional Federal da
2ª Região, situado na Rua Acre nº 80, Centro, Rio de Janeiro, RJ, através do Sistema de
Registro de Preços.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 07/06/2021 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Rua do Acre N. 80 Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00053-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 07/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/06/2021
às 13h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/06/2021) 90028-00001-2021NE000298
S EC R E T A R I A - G E R A L

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, com base no art. 61, § único, da Lei
n.º 8.666/93, torna público o Registro de Preços para aquisição de material de consumo
para copa e cozinha, correspondente ao Pregão n.º 06/2021, assinado em 31/05/2021,
com vigência de 31/05/2021 a 31/05/2022, conforme P. A. n.º TRF2-EOF-2021/00004.

Foi celebrada a ata 10/2021, no valor global de R$ 9.200,00, cuja íntegra pode
ser consultada por meio do link:http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-
publica/compras-contratos-atas-rp/ - ano 2021/ mês maio.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor da Secretaria Geral

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000233, emitida em 31/05/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.

Contratada: Imunizar Clínica de Vacinas Ltda.. Objeto: Fornecimento e aplicação de

vacinas contra a gripe (Influenza H1N1 e Sazonal - Ata n.º 15/2021). Modalidade de

Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário:

Programa de Trabalho Resumido: 168413. Elemento de despesa: 339030. Valor total do

empenho: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Proc. nº TRF2-EOF-2021/00047.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0279560-09.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
tutor do curso "A Proteção Jurídica às Pessoas Transgêneras", na modalidade a distância;
Contratado: Daniel Chiaretti (CPF nº 305.934.288-11); Valor Total: R$ 2.008,00 (dois mil
oito reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da
Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação:
Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0279559-24.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formadora e coordenadora do curso "A Proteção Jurídica às Pessoas Trangêneras", na
modalidade a distância; Contratada: Raecler Baldresca (CPF nº 257.281.718-77); Valor
Total: R$ 1.857,24 (um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos);
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº
8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan
Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EDITAL Nº 5, DE 1º DE JUNHO DE 2021

CONCURSO PÚBLICO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o Edital de Concurso Público 1/2019 para
provimento de cargos vagos do Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal e do Quadro
Permanente de Pessoal das Secretarias da Justiça Federal de Primeiro Grau das Seções
Judiciárias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, publicado no Diário Oficial
da União, edição de 31 de maio de 2019, resolve:

INSERIR o candidato VINICIUS MONTEIRO PELOSO DA SILVA (Sub Judice),
inscrição 077795K, para ocupar a 9ª posição na lista de aprovados dos Candidatos
Autodeclarados Negros para o cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, na Microrregião
Leste (PL01), a 10º posição na Lista Geral do Estado do Paraná e a 26ª posição na Lista
Geral da 4ª Região (ambas para candidatos negros), em cumprimento à decisão concedida
nos autos do Mandado de Segurança 5051630-94.2019.4.04.0000, em trâmite perante o
Tribunal Federal da 4ª Região.

VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0002417-21.2020. Objeto: Fornecimento de água mineral natural, obtida de
fontes naturais, envasada em garrafões de 20 litros, sem gás, acondicionada em garrafões
de 20 litros para atender à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do
Estado na manutenção de suas atividades, no exercício 2020/2021.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 07/06/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00012-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 07/06/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/06/2021 às 09h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 02/06/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 18271/2017 TRE-AM Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.
37/2017, de locação de imóvel destinado a abrigar o cartório eleitoral da 09ª ZE, no
município de Tefé/AM. LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
LOCADOR(A): entidade religiosa PRELAZIA DE TEFÉ. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93,
em especial o seu Art. 57, inciso II, e o Art. 3° da Lei 8.245/91. Do Objeto: alteração do
caput da Cláusula Terceira (Do Prazo de Vigência). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: o prazo de
vigência é de 06 (seis) meses, ou seja, de 06/06/2021 a 05/12/2021. Data da Assinatura:
31/05/2021. Assinam: Desdor. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Locatário, o
Sr. PIOTR PAWEL SCHEWIOR, pelo Locador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 15107/2015 TRE-AM Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato n.
08/2016, de locação de imóvel para abrigar o cartório da 14ª ZE, no município de Boca do
Acre/AM. LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR(A):
RAILSON LIMA DE ARAÚJO. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, em especial o seu Art.
62, § 3°, inciso I, e o Art. 3° da Lei 8.245/91. Do Objeto: alteração do caput da Cláusula
Terceira (Do Prazo de Vigência), e da Cláusula Quarta (Do Preço), bem como a inclusão do
inciso XIII na Cláusula Décima - Das Obrigações do Locador(a). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: o
prazo de vigência é de 12 (doze) meses, ou seja, de 23/06/2021 a 22/06/2022. DO PREÇO:
o valor mensal é de R$ 2.057,26 (dois mil, cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos).
DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR: XII - providenciar a adaptação do imóvel objeto deste
contrato com adoção das seguintes providências: colocação de barra lateral e traseira no
vaso sanitários dos banheiros masculino e feminino, ajuste e pintura da rampa de
acessibilidade ao cartório eleitoral e colocação de placa vertical. Data da Assinatura:
25/05/2021. Assinam: Desdor. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Locatário, o
Sr. RAILSON LIMA DE ARAÚJO, pelo Locador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 2565/2017 TRE-AM Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n. 14/2017,
de locação de imóvel para abrigar o cartório da 49ª ZE, no município de Maraã/AM.
LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR(A): EDSON
SIQUEIRA DE BRITO. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, em especial o seu Art. 62, § 3°,
inciso I, e o Art. 3° da Lei 8.245/91. Do Objeto: alteração do caput da Cláusula Terceira (Do
Prazo de Vigência), e da Cláusula Quarta (Do Preço), bem como a inclusão do inciso XIII na
Cláusula Décima - Das Obrigações do Locador(a). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: o prazo de
vigência é de 12 (doze) meses, ou seja, de 21/06/2021 a 20/06/2022. DO PREÇO: o valor
mensal é de R$ 2.419,37 (dois mil, quatrocentos e dezenove reais e trinta e sete centavos).
DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR: XII - providenciar a adaptação do imóvel objeto deste
contrato com adoção das seguintes providências: colocação de barra lateral e traseira no
vaso sanitários dos banheiros masculino e feminino, ajuste e pintura da rampa de
acessibilidade ao cartório eleitoral e colocação de placa vertical. Data da Assinatura:
25/05/2021. Assinam: Desdor. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Locatário, o
Sr. EDSON SIQUEIRA DE BRITO, pelo Locador.
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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 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 07/06/2021, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0901282 e o código CRC A9C2DC26.

0002417-21.2020.6.02.8000 0901282v1
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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) CHEFE DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
DO TRE- AL

Sr(a). Pregoeiro(a)

REF. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Nº 12/2021.

REF.  IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

I. IMPUGNAÇÃO

1. LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA, pessoa

jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o número 35.708.427/0001-23, vem mui

respeitosamente, ante a presença de Vossa Senhoria, na forma da legislação vigente

para tempestivamente, interpor IMPUGNAÇÃO AO EDITAL Nº12/2021, para que exija a

apresentação de atestado de capacidade técnica-operacional e demonstre a

comprovação de ao menos 50% do quantitativo do objeto a ser contrato.

2. A experiência nos mostra que existem muitos licitantes amadores que participam

dos certames com o único objetivo de vencer sem se preocupar em como o contrato será

executado. Tal conduta é comum e pode gerar vários inconvenientes e problemas junto à

administração pública.

3. Sabemos que a Administração busca a proposta mais vantajosa, mas também

busca contratar o licitante mais bem qualificado. Para tanto, a Lei permite e muitos órgãos
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fazem constar em seus editais que os licitantes apresentem o quantitativo de entrega do

objeto a ser contrato, ou em quantidade ou em porcentagem.

4. A prudência se justifica para evitar que a administração contrate um licitante que ao

final não conseguirá entregar o produto. Vejamos alguns exemplos:

a) Fornecimento de quentinhas, Prefeitura Municipal de Mar Vermelho, PE 03/2021,

disponível em:

https://drive.google.com/file/d/1V2bYJGG9fpdoHgJq77Vd_eEZlVIRtpX0/view?usp=

sharing

9.5 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL
9.5.1 Atestado(s) de bom desempenho anterior em contrato da mesma
natureza e porte, expedido(s) em nome da licitante ou de sua sucedida,
original ou cópia autenticada, fornecido(s) pela(s) contratante(s); esse(s)
atestado(s) deverá(ão) conter, necessariamente, a especificação do objeto,
com indicação do quantitativo fornecido, nos termos da Súmula no 24, do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O(s) atestado(s) de bom
desempenho solicitado(s) anteriormente deverá(ão) comprovar o
fornecimento do correspondente de no mínimo a 50% (cinquenta por
cento) do objeto desta licitação.

b) Fornecimento de água mineral, Pregão eletrônico 01/2021 da Universidade Federal

de Alagoas, disponível em:

https://drive.google.com/file/d/1XF4mPFL3320f0AeVcMgNdCFBIQX_gNm4/view?u

sp=sharing

9.11 - Qualificação técnica

9.11.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
9.11.2 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados
deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes
características mínimas:
9.11.2.1 comprovar capacidade de fornecer durante o período de um ano,
no mínimo 50% dos quantitativos previstos na tabela constante no item 1.1
do Termo de Referência.
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9.11.2.2 os atestados devem se referir a contratos já concluídos ou, se em
execução, devem expressar somente os quantitativos efetivamente
fornecidos até o momento da expedição do atestado e desde que a
prestação do serviço tenha sido iniciada a pelo menos 6 meses.
9.11.2.3 poderão ser apresentados quantos atestados forem necessários
para comprovar o quantitativo mínimo desde que os contratos tenham o
mesmo período de vigência.
9.11.2.4 são considerados mesmo período de vigência aqueles contratos
iniciados e/ou encerrados com até 30 dias de diferença.

c) Fornecimento de água mineral, Pregão eletrônico PE 10.201/2021. da ANGESP,

disponível em:

https://drive.google.com/file/d/1Mi7BFmntbTol1e8_toG5bFPlmzGveXdT/view?usp=

sharing

8.11. Qualificação Técnica:
8.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação,
por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
8.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados
deverão dizer respeito a contratos executados com os seguintes aspectos:
8.11.1.1.1. Características: fornecimento de água mineral em vasilhame de
20 litros;
8.11.1.1.2. Quantidades: no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da
quantidade do objeto licitado;
8.11.1.1.3. Prazos: no máximo, 50% (cinquenta por cento) superior ao
prazo de entrega do objeto licitado.

d) Fornecimento de água mineral, Pregão eletrônico 09/2021 da prefeitura Municipal

de Branquina disponível em:

https://drive.google.com/file/d/1MW01jHC0bWAlpoTtuqjUewPcy9y76Jrq/view?usp=

sharing

8.11. Qualificação Técnica:
8.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação,
por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
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8.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados
deverão dizer respeito a contratos executados com os seguintes aspectos:
8.11.1.1.1. Características: fornecimento de água mineral em vasilhame de
20 litros;
8.11.1.1.2. Quantidades: no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da
quantidade do objeto licitado;
8.11.1.1.3. Prazos: no máximo, 50% (cinquenta por cento) superior ao
prazo de entrega do objeto licitado.

5. Vê-se, portanto, que esta medida além de estar autorizada pela lei é comum de ser

aplicada em diversas esferas da administração pública e em diversos tipos de objeto

como o demonstrado nos exemplos anteriores cujos editais foram para fornecimento de

água mineral e refeição.

6. Órgãos como os citados já enfrentaram problemas no passado por conta da

administração realizar a contratação de licitantes inexperientes, amadores e sem

capacidade técnica suficiente para atender ao objeto.

7. Nem tudo é o menor preço, realizar o procedimento licitatório com base apenas no

menor preço, deixando de lado requisitos técnicos essenciais para o alcance da finalidade

e da vantajosidade, pode gerar inúmeros transtornos na fase da execução contratual.

8. No mesmo sentido, a justificativa plausível para se exigir o quantitativo mínimo de

entrega é para segurança da própria administração diante do risco iminente de contratar

licitante sem a capacidade técnica operacional adequada.

9. Como citado anteriormente, é muito comum que licitantes amadores baixem muitos

os preços apenas para vencer a disputa e no momento da execução percebem que não

possuem capacidade técnica operacional para cumprir com o contrato e resta por deixar a

administração “na mão”.

10. Reforçando a nossa tese, no entendimento do TCU, é indevido "exigir número

mínimo de atestados de capacidade técnica, bem como a fixação de quantitativo mínimo

nesses atestados superior a 50% [...] dos quantitativos dos bens e serviços que se

pretende contratar, a não ser que a especificidade do objeto o recomende, situação em

que os motivos de fato e de direito deverão estar devidamente explicitados no processo

administrativo da licitação". Precedentes mencionados na decisão: Acórdãos nºs

737/2012, 1.695/2011, 534/2011, 1.557/2009, 2.143/2007, 1.341/2006, 1.937/2003 e

124/2002, todos do Plenário e 3.157/2004, da 1ª Câmara. No mesmo sentido: Acórdãos
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nºs 2.898/2012, 1.948/2011 e 3.170/2011, 825/2019, 2.924/2019, 2.032/2020, todos do

Plenário. (TCU, Acórdão nº 1.052/2012, Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa,

DOU de 10.05.2012.)

11. No mesmo sentido, é válida a exigência de quantitativos mínimos a propósito da

experiência anterior, desde que o aspecto quantitativo seja exigência essencial à

identificação do objeto licitado”. (TCU, Acórdão nº 2.993/2006, 2ª Câmara, Rel. Min.

Benjamin Zymler, DOU de 23.10.2006.)

12. Vejamos outros exemplo:

O TCE/SP analisou representações contra edital de licitação
cujo objeto é a contratação de serviços de preparo e
distribuição de alimentação. Entre as irregularidades
mencionadas, destaca-se a incompatibilidade entre o objeto do
certame, que envolve o fornecimento de mão de obra, e a
exigência de atestados de desempenho anterior com
informação acerca do quantitativo de refeições. O relator
concluiu não estar configurada infringência ao disposto no art.
30 da Lei nº 8.666/1993, entretanto, alertou que a cláusula do
edital “tem redação bastante genérica, que dificulta a
compreensão dos elementos que servirão de base para o
cálculo da quantidade mínima exigida”, motivo pelo qual
recomendou ao órgão que “torne mais clara a redação
atribuída às cláusulas que disciplinam a demonstração da
qualificação técnico-operacional, indicando com maior precisão
a que se refere a execução pretendida sobre a qual as
licitantes deverão demonstrar o percentual mínimo de 50%
(cinquenta por cento)”. (Grifamos.) (TCE/SP, Processo nº
010678/989/18-7, Rel. Cons. Dimas Eduardo Ramalho, j. em
06.06.2018.)

13. Este entendimento é tão consolidado que a nova lei de licitações Lei 14.133 de

primeiro de abril de 2021 aduz que:

Art. 67. A documentação relativa à qualificação
técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de
maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação,
assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratação.
§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será
admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas
de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o
referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais
específicos relativas aos atestados.
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14. Importante citar também que apresentamos vários exemplos quanto à possibilidade

de exigir o quantitativo de entrega em quatro editais de diversas esferas da administração

pública.

15. Sabemos que a administração pública a cada dia busca a sua profissionalização,

seguindo os princípios constitucionais, principalmente, da economicidade e o da

eficiência. Esta impugnação de maneira alguma é apresentada com o objetivo de

impactar o cronograma de contratações da administração, pelo contrário, ela visa

contribuir para que o órgão contrate o licitante mais apto.

II. DOS PEDIDOS

16. Que a administração acate esta impugnação, diante de toda fundamentação

apresentada e republique o edital exigindo ao menos a comprovação de 50% de entrega

do objeto licitado, com a seguinte sugestão de texto:

8.11. Qualificação Técnica:
8.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação,
por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.
8.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados
deverão dizer respeito a contratos executados com os seguintes aspectos:
8.11.1.1.1. Características: fornecimento de água mineral em vasilhame de
20 litros;
8.11.1.1.2. Quantidades: no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da
quantidade do objeto licitado;
8.11.1.1.3. Prazos: no máximo, 50% (cinquenta por cento) superior ao
prazo de entrega do objeto licitado.

Maceió, 7 de junho de 2021

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS
CNPJ 35.708.427/0001-23
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2021.
Sr. Assessor Jurídico AJ-DG.
 
 Reporto-me  no presente para solitar o

pronciamento de V.Sª quanto ao arguemento jurídico
apresentado por potencial licitante em peça impugnatória,
evento sei nº 0901318 ao Ato Convocatório PE12/2021.

 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 07/06/2021, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0901319 e o código CRC 5CD0F361.

0002417-21.2020.6.02.8000 0901319v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002417-21.2020.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 634 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Nesta Assessoria Jurídica, por conduto do
Despacho PREG 0901319, o requerimento de impugnação do
edital constante do evento SEI nº 0901318.

 
A irresignação, que em verdade mais se constitue

em recomendação, consiste no pedido de republicação do
instrumento convocatório, de forma a fazer constar no mesmo
a exigência de apresentação por parte dos licitantes
de atestado de capacidade técnico-operacional que demonstre
a comprovação de ao menos 50% do quantitativo do objeto a
ser contratado.

 
O argumento é o que assim agindo a Administração

não estaria só buscando o melhor preço, porém, garantindo,
também, a certeza da melhor qualidade nos serviços.

 
A irresignação foi apresentada a este Regional no

dia 7 de junho de 2021, sendo que a legislação de regência
(Pregão Eletrônico - Decreto nº 10.024/2019) prevê a
possibilidade de recurso impugnatório do edital até 3 (três)
dias úteis antes da abertura do certame.

 
"Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os
termos do edital do pregão, por meio
eletrônico, na forma prevista no edital, até três
dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública."
 

Como a licitação está agendada para o dia 18 de
junho de 2021, está totalmente tempestivo o instrumento de
insatisfação, razão por que deve ser recepcionado por este
TRE/AL.

 
Em suma, é o que se tem a relatar.
 
Passemos ao mérito. 
 
A Impugnação de um edital de licitação só ocorre

quando o princípio da igualdade é contrariado por meio de
exigências de marca, domicilio do licitante e demais
exigências que só visam afastar a competitividade do certame
de Licitação. O edital que não cumprir com a
legislação pertinente a sua modalidade, estará viciado e apto a
receber um pedido de impugnação com o único propósito de
ser corrigido.

 
No caso ora trazido a baila não há que se falar em

frustação de competitividade pela não constância da exigência
requerida em edital, tampouco em quebra de isonomia.

 
A colocação no instrumento convocatório de
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obrigação de comprovação de percentual mínimo em outros
contratos, como forma de garantir a capacidade técnica da
empresa concorrente é prerrogativa da Administração, a
trilhar dentro do espectro da discricionariedade
administrativa.

 
Não é obrigação de lei.
 
Muito pelo contrário! Em verdade é medida a ser

usada pela Administração com toda a parcimônia possível, vez
que o seu uso sem a devida medida pode atentar contra a
competitividade.

 
Aqui vale o ditado que diz: "A diferença entre o

veneno e o remédio está na dose."
 
A exigência de quantitativo mínimo só deve ser

usada quando a situação fática consistir em serviço de
complexidade latente, razão por que citado modo de agir deve
balizar a segurança buscada nas contratações públicas.

 
A lei de licitações assim dispõe:
 

"Art. 30. A documentação relativa à
qualificação técnica limitar-se-á a:
II - comprovação de aptidão para desempenho
de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação, e indicação das instalações
e do aparelhamento e do pessoal técnico
adequados e disponíveis para a realização do
objeto da licitação, bem como da qualificação
de cada um dos membros da equipe técnica
que se responsabilizará pelos trabalhos;
§ 1o A comprovação de aptidão referida no
inciso II do "caput" deste artigo, no caso das
licitações pertinentes a obras e serviços, será
feita por atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado,
devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, limitadas as
exigências a: (Redação dada pela Lei nº 8.883,
de 1994)
I - capacitação técnico-profissional:
comprovação do licitante de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nível
superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por
execução de obra ou serviço de características
semelhantes, limitadas estas exclusivamente
às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação, vedadas as
exigências de quantidades mínimas ou prazos
máximos; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)
§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e
de valor significativo, mencionadas no
parágrafo anterior, serão definidas no
instrumento convocatório. (Redação dada pela
Lei nº 8.883, de 1994)
§ 5o É vedada a exigência de comprovação de
atividade ou de aptidão com limitações de
tempo ou de época ou ainda em locais
específicos, ou quaisquer outras não previstas
nesta Lei, que inibam a participação na
licitação.
§ 9o Entende-se por licitação de alta
complexidade técnica aquela que envolva alta
especialização, como fator de extrema
relevância para garantir a execução do objeto
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relevância para garantir a execução do objeto
a ser contratado, ou que possa comprometer a
continuidade da prestação de serviços
públicos essenciais."

 
Em sede de Tribunal de Contas da União, a

diretriz para casos que tais está sumulada:
 

"Súmula 263: Para a comprovação da
capacidade técnico-operacional das empresas
licitantes, e desde que limitada,
simultaneamente, às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto
a ser contratado, é legal a exigência de
comprovação da execução de quantitativos
mínimos em obras ou serviços com
características semelhantes, devendo essa
exigência guardar proporção com a
dimensão e a complexidade do objeto a
ser executado." (Grifei)

 
Como visto, não há qualquer desvio deste Tribunal

no presente processo ao não previr no edital ora impugnado o
que requerido pela empresa licitante.

 
O Pregão ora sob análise tem a ver com Registro de

Preços de material de consumo para fins de aquisição de água
mineral natural, obtida de fontes naturais, envasada em
garrafões de 20 litros, sem gás.

 
Não há maior complexidade auferida em tal

contrato.
 
Ademais, em que pese não colocar em edital a

exigência requerida pela impugnante para ser seguido pelos
competidores, o TRE/AL já procedeu, ano a ano, a várias
aquisições similares, sem maiores contratempos, tendo
sempre conseguido alcançar o resultado almejado, com o
menor preço e a qualidade nos serviços prestados.

 
Assim, o entendimento jurídico, aqui, é o de que

não há ilegalidade no proceder deste TRE/AL, na questão
específica ora sob desbaste, razão por que a impugnação
consistente na alteração do instrumento convocatório para
nele fazer constar a previsão da exigência de apresentação
por parte dos licitantes, de atestado de capacidade técnico-
operacional que demonstre a comprovação de ao menos 50%
do quantitativo do objeto a ser contratado, não deve
prosperar.

 
É como opino.
 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 08/06/2021, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0901923 e o código CRC E437B8E4.

0002417-21.2020.6.02.8000 0901923v16
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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 junho de 2021.
 
Cuida-se de impugnação ao edital de Pregão

Eletrônico nº 12/2021, formulada pela empresa LIMA E
GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 35.708.427/0001-23
(0901318), para que se exija a apresentação de atestado de
capacidade técnico-operacional, comprovando ao menos a
execução de 50% do quantitativo do objeto a ser contrato.

Com vista dos autos, a Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral pronunciou-se por meio do Parecer nº 634 /
2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (0901923), reconhecendo,
preliminarmente, a tempestividade da impugnação. 

Quanto ao mérito, considerou não haver qualquer
desvio deste Tribunal no presente processo ao não previr no
edital ora impugnado a exigência discutida, opinando pela
rejeição dos argumentos da empresa impugnante. Entendeu a
AJ-DG que a inclusão no instrumento convocatório de
obrigação de comprovação de percentual mínimo em outros
contratos, como forma de garantir a capacidade técnica da
empresa concorrente é prerrogativa da Administração, a
trilhar dentro do espectro da discricionariedade
administrativa e que seu uso sem parcimônia poderia, ao
contrário, restringir a competitividade.

Portanto, ante o exposto e tudo o mais que consta
do presente procedimento, esta Diretoria-Geral firma o
entendimento da importunidade e incoveniência da
modificação do edital a fim de se fazer incluir a exigência de
qualificação técnico-operacional, na forma pretendida pela
impugnante. 

Ao senhor Pregoeiro, para ciência, publicidade
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e  prosseguimento do certame licitatório a que se refere o
Pregão Eletrônico nº 12/2021.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 08/06/2021, às 15:37, 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
0902157 e o código CRC D079B4EC.

0002417-21.2020.6.02.8000 0902157v1
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_V[\hfWijb4?a\Z4b4_V[\hfWfcYe4YV4]dYXY4Yk[̂WfWijbe4W4fỲYgg_aWaY4ab4HYdVb4aY48YlYdmf̀_W4Yk_h_d4WcYgcWabg4aY
n\Ŵ_l_̀Wijb4còf_̀WN4b[YdẀ_bfŴ4W4l_V4aY4hWdWfc_d4p4?aV_f_gcdWijb4VW_bd4gYh\dWfiW4fW4[dYcYfgW4̀bfcdWcWijbe4[YiW
_V[\hfWcqd_W4WfYkW4Wbg4W\cbg4Adb̀Yggb4?aV4fre4lWgY4_fcYdfW4aW4I_̀_cWijbQ4GYggW4lbdVWe4Yf̀WV_fsWVbg4bg4W\cbg4p
?ggYggbd_W4O\dta_̀W4aW4G_dYijb4CYdŴ4H89N?Ie4W4l_V4aY4YV_c_d4[WdỲYd4u\dta_̀b4YV4gb]dY4W4n\Ygcjb4YV4lb̀be4W4VYgVW4gY
VWf_lYgcb\4aW4gYh\_fcY4lbdVW64vAWdỲYd4fr41514042.234N4H89N?I0A890GC0?ONGCQQQQQQAWggYVbg4Wb4Vod_cbQ4?4>V[\hfWijb4aY
\V4Ya_cŴ4aY4̂_̀_cWijb4gq4b̀bddY4n\Wfab4b4[d_f̀t[_b4aW4_h\ŴaWaY4o4̀bfcdWd_Wab4[bd4VY_b4aY4Yk_hmf̀_Wg4aY4VWd̀We4abV_̀_̂_b4ab
_̂̀_cWfcY4Y4aYVW_g4Yk_hmf̀_Wg4n\Y4gq4X_gWV4WlWgcWd4W4̀bV[Yc_c_X_aWaY4ab4̀YdcWVY4aY4I_̀_cWijbQ4F4Ya_cŴ4n\Y4fjb4̀\V[d_d4̀bV
W4̂Yh_ĝWijb4[Ydc_fYfcY4W4g\W4VbaŴ_aWaYe4YgcWdw4X_̀_Wab4Y4W[cb4W4dỲY]Yd4\V4[Ya_ab4aY4_V[\hfWijb4̀bV4b4xf_̀b4[db[qg_cb
aY4gYd4̀bdd_h_abQ<b4̀Wgb4bdW4cdWZ_ab4W4]W_̂W4fjb4sw4n\Y4gY4lŴWd4YV4ld\gcWijb4aY4bV[Yc_c_X_aWaY4[ŶW4fjb4̀bfgcyf̀_W4aW
Yk_hmf̀_W4dYn\Yd_aW4YV4Ya_cŴe4cWV[b\̀b4YV4n\Y]dW4aY4_gbfbV_WQ?4̀b̂b̀Wijb4fb4_fgcd\VYfcb4̀bfXb̀Wcqd_b4aY4b]d_hWijb4aY
b̀V[dbXWijb4aY4[Yd̀Yfc\Ŵ4Vtf_Vb4YV4b\cdbg4̀bfcdWcbge4̀bVb4lbdVW4aY4hWdWfc_d4W4̀W[Ẁ_aWaY4còf_̀W4aW4YV[dYgW
b̀f̀bddYfcY4o4[dYddbhWc_XW4aW4?aV_f_gcdWijbe4W4cd_̂sWd4aYfcdb4ab4Yg[Ỳcdb4aW4a_g̀d_̀_bfWd_YaWaY4WaV_f_gcdWc_XWQ<jb4o
b]d_hWijb4aY4̂Y_Q@\_cb4[Ŷb4̀bfcdwd_bz49V4XYdaWaY4o4VYa_aW4W4gYd4\gWaW4[ŶW4?aV_f_gcdWijb4̀bV4cbaW4W4[Wd̀_V{f_W4[bggtXŶe
XYZ4n\Y4b4gY\4\gb4gYV4W4aYX_aW4VYa_aW4[baY4WcYfcWd4̀bfcdW4W4̀bV[Yc_c_X_aWaYQ?n\_4XŴY4b4a_cWab4n\Y4a_Z64|?4a_lYdYfiW
YfcdY4b4XYfYfb4Y4b4dYVoa_b4Ygcw4fW4abgYQ}?4Yk_hmf̀_W4aY4n\Wfc_cWc_Xb4Vtf_Vb4gq4aYXY4gYd4\gWaW4n\Wfab4W4g_c\Wijb4lwc_̀W
b̀fg_gc_d4YV4gYdX_ib4aY4̀bV[̂Yk_aWaY4̂WcYfcYe4dWZjb4[bd4n\Y4̀_cWab4Vbab4aY4Wh_d4aYXY4]Ŵ_ZWd4W4gYh\dWfiW4]\g̀WaW4fWg
b̀fcdWcWi~Yg4[x]̂_̀WgQ?4̂Y_4aY4̂_̀_cWi~Yg4Wgg_V4a_g[~Y6}?dcQ45.Q4?4ab̀\VYfcWijb4dŶWc_XW4p4n\Ŵ_l_̀Wijb4còf_̀W4̂_V_cWdNgYNw
W6>>4N4̀bV[dbXWijb4aY4W[c_ajb4[WdW4aYgYV[Yfsb4aY4Wc_X_aWaY4[Ydc_fYfcY4Y4̀bV[WctXŶ4YV4̀WdẀcYdtgc_̀Wge4n\Wfc_aWaYg4Y
[dWZbg4̀bV4b4b]uYcb4aW4̂_̀_cWijbe4Y4_fa_̀Wijb4aWg4_fgcŴWi~Yg4Y4ab4W[WdŶsWVYfcb4Y4ab4[YggbŴ4còf_̀b4WaYn\Wabg4Y
a_g[bftXY_g4[WdW4W4dYŴ_ZWijb4ab4b]uYcb4aW4̂_̀_cWijbe4]YV4̀bVb4aW4n\Ŵ_l_̀Wijb4aY4̀WaW4\V4abg4VYV]dbg4aW4Yn\_[Y4còf_̀W
n\Y4gY4dYg[bfgW]_̂_ZWdw4[Ŷbg4cdW]Ŵsbg��43b4?4̀bV[dbXWijb4aY4W[c_ajb4dYlYd_aW4fb4_f̀_gb4>>4ab4}̀W[\c}4aYgcY4Wdc_hbe4fb4̀Wgb
aWg4̂_̀_cWi~Yg4[Ydc_fYfcYg4W4b]dWg4Y4gYdX_ibge4gYdw4lY_cW4[bd4WcYgcWabg4lbdfỲ_abg4[bd4[YggbWg4u\dta_̀Wg4aY4a_dY_cb4[x]̂_̀b4b\
[d_XWabe4aYX_aWVYfcY4dYh_gcdWabg4fWg4Yfc_aWaYg4[dbl_gg_bfW_g4̀bV[YcYfcYge4̂_V_cWaWg4Wg4Yk_hmf̀_Wg4W64�8YaWijb4aWaW4[ŶW
IY_4fr4SQSS5e4aY43//7�>4N4̀W[Ẁ_cWijb4còf_̀bN[dbl_gg_bfŴ64̀bV[dbXWijb4ab4̂_̀_cWfcY4aY4[bgg\_d4YV4gY\4n\Wadb4[YdVWfYfcYe
fW4aWcW4[dYX_gcW4[WdW4YfcdYhW4aW4[db[bgcWe4[dbl_gg_bfŴ4aY4ftXŶ4g\[Yd_bd4b\4b\cdb4aYX_aWVYfcY4dỲbfsỲ_ab4[ŶW4Yfc_aWaY
b̀V[YcYfcYe4aYcYfcbd4aY4WcYgcWab4aY4dYg[bfgW]_̂_aWaY4còf_̀W4[bd4YkỲ\ijb4aY4b]dW4b\4gYdX_ib4aY4̀ WdẀcYdtgc_̀Wg
gYVŶsWfcYge4̂_V_cWaWg4YgcWg4Yk̀ \̂g_XWVYfcY4pg4[Wd̀ŶWg4aY4VW_bd4dŶYXyf̀_W4Y4XŴbd4g_hf_l_̀Wc_Xb4ab4b]uYcb4aW4̂_̀_cWijbe
XYaWaWg4Wg4Yk_hmf̀_Wg4aY4n\Wfc_aWaYg4Vtf_VWg4b\4[dWZbg4Vwk_Vbg�4�>f̀ \̂tab4[ŶW4IY_4fr4SQSS5e4aY43//7��42b4?g4[Wd̀ŶWg
aY4VW_bd4dŶYXyf̀_W4còf_̀W4Y4aY4XŴbd4g_hf_l_̀Wc_Xbe4VYf̀_bfWaWg4fb4[WdwhdWlb4WfcYd_bde4gYdjb4aYl_f_aWg4fb4_fgcd\VYfcb
b̀fXb̀Wcqd_bQ4�8YaWijb4aWaW4[ŶW4IY_4fr4SQSS5e4aY43//7��4Pb4L4XYaWaW4W4Yk_hmf̀_W4aY4̀bV[dbXWijb4aY4Wc_X_aWaY4b\4aY
W[c_ajb4̀bV4̂_V_cWi~Yg4aY4cYV[b4b\4aY4o[b̀W4b\4W_faW4YV4̂b̀W_g4Yg[Ỳtl_̀bge4b\4n\W_gn\Yd4b\cdWg4fjb4[dYX_gcWg4fYgcW4IY_e
n\Y4_f_]WV4W4[Wdc_̀_[Wijb4fW4̂_̀_cWijbQ�4/b49fcYfaYNgY4[bd4̂_̀_cWijb4aY4ŴcW4̀bV[̂Yk_aWaY4còf_̀W4Wn\ŶW4n\Y4YfXb̂XW4ŴcW
Yg[Ỳ_Ŵ_ZWijbe4̀bVb4lWcbd4aY4YkcdYVW4dŶYXyf̀_W4WdW4hWdWfc_d4W4YkỲ\ijb4ab4b]uYcb4W4gYd4̀bfcdWcWabe4b\4n\Y4[bggW
b̀V[dbVYcYd4W4̀bfc_f\_aWaY4aW4[dYgcWijb4aY4gYdX_ibg4[x]̂_̀bg4YggYf̀_W_gQ}9V4gYaY4aY4Hd_]\fŴ4aY4=bfcWg4aW4Bf_jbe4W
a_dYcd_Z4[WdW4̀Wgbg4n\Y4cW_g4Ygcw4g\V\̂WaW6}JxV\̂W421564AWdW4W4̀bV[dbXWijb4aW4̀W[Ẁ_aWaY4còf_̀bNb[YdẀ_bfŴ4aWg
YV[dYgWg4̂_̀_cWfcYge4Y4aYgaY4n\Y4̂_V_cWaWe4g_V\̂cWfYWVYfcYe4pg4[Wd̀ŶWg4aY4VW_bd4dŶYXyf̀_W4Y4XŴbd4g_hf_l_̀Wc_Xb4ab4b]uYcb
W4gYd4̀bfcdWcWabe4o4̂YhŴ4W4Yk_hmf̀_W4aY4̀bV[dbXWijb4aW4YkỲ\ijb4aY4n\Wfc_cWc_Xbg4Vtf_Vbg4YV4b]dWg4b\4gYdX_ibg4̀bV
ẀdẀcYdtgc_̀Wg4gYVŶsWfcYge4aYXYfab4YggW4Yk_hmf̀_W4h\WdaWd4[db[bdijb4̀bV4W4a_VYfgjb4Y4W4̀bV[̂Yk_aWaY4ab4b]uYcb4W4gYd
YkỲ\cWabQ}4�Cd_lY_�=bVb4X_gcbe4fjb4sw4n\Ŵn\Yd4aYgX_b4aYgcY4Hd_]\fŴ4fb4[dYgYfcY4[db̀Yggb4Wb4fjb4[dYX_d4fb4Ya_cŴ4bdW
_V[\hfWab4b4n\Y4dYn\Yd_ab4[ŶW4YV[dYgW4̂_̀_cWfcYQF4AdYhjb4bdW4gb]4Wfŵ_gY4cYV4W4XYd4̀bV48Yh_gcdb4aY4AdYibg4aY4VWcYd_Ŵ
aY4̀bfg\Vb4[WdW4l_fg4aY4Wn\_g_ijb4aY4wh\W4V_fYdŴ4fWc\dŴe4b]c_aW4aY4lbfcYg�4fWc\dW_ge4YfXWgWaW4YV4hWddWl~Yg4aY42.4̂_cdbge
gYV4hwgQ<jb4sw4VW_bd4̀bV[̂Yk_aWaY4W\lYd_aW4YV4cŴ4̀bfcdWcbQ?aYVW_ge4YV4n\Y4[YgY4fjb4̀b̂b̀Wd4YV4Ya_cŴ4W4Yk_hmf̀_W
dYn\Yd_aW4[ŶW4_V[\hfWfcY4[WdW4gYd4gYh\_ab4[Ŷbg4̀bV[Yc_abdYge4b4H890?I4uw4[db̀YaY\e4Wfb4W4Wfbe4W4Xwd_Wg4Wn\_g_i~Yg
g_V_̂WdYge4gYV4VW_bdYg4̀bfcdWcYV[bge4cYfab4gYV[dY4̀bfgYh\_ab4Ŵ ẀfiWd4b4dYg\̂cWab4ŴVYuWabe4̀bV4b4VYfbd4[dYib4Y4W
n\Ŵ_aWaY4fbg4gYdX_ibg4[dYgcWabgQ?gg_Ve4b4YfcYfa_VYfcb4u\dta_̀be4Wn\_e4o4b4aY4n\Y4fjb4sw4_̂YhŴ_aWaY4fb4[db̀YaYd4aYgcY
H890?Ie4fW4n\Ygcjb4Yg[Ỳtl_̀W4bdW4gb]4aYg]WgcYe4dWZjb4[bd4n\Y4W4_V[\hfWijb4̀bfg_gcYfcY4fW4ŴcYdWijb4ab4_fgcd\VYfcb
b̀fXb̀Wcqd_b4[WdW4fŶY4lWZYd4̀bfgcWd4W4[dYX_gjb4aW4Yk_hmf̀_W4aY4W[dYgYfcWijb4[bd4[WdcY4abg4̂_̀_cWfcYge4aY4WcYgcWab4aY
Ẁ[Ẁ_aWaY4còf_̀bNb[YdẀ_bfŴ4n\Y4aYVbfgcdY4W4̀ bV[dbXWijb4aY4Wb4VYfbg4P.�4ab4n\Wfc_cWc_Xb4ab4b]uYcb4W4gYd
b̀fcdWcWabe4fjb4aYXY4[dbg[YdWdQL4̀bVb4b[_fbQ�4AdŶ_V_fWdVYfcYe4]\g̀Wfab4W4aYl_f_ijb4abg4ab_g4_fgc_c\cbge44?̀qdajb
3Q55202..14ab4ÂYfwd_b4ab4H=B4a_lYdYf̀_W4]YV4Wg4a\Wg4Yg[ò_Yge4̀W[Ẁ_aWaY4còf_̀bNb[YdẀ_bfŴ4Y4W4̀W[Ẁ_aWaY4còf_̀bN
[dbl_gg_bfŴ64v?4n\Ŵ_l_̀Wijb4còf_̀W4W]dWfhY4cWfcb4W4Yk[Yd_mf̀_W4YV[dYgWd_Ŵ4n\Wfcb4W4Yk[Yd_mf̀_W4abg4[dbl_gg_bfW_g4n\Y4_djb
YkỲ\cWd4b4gYdX_ibQ4?4[d_VY_dW4gYd_W4W4̀ W[Ẁ_aWaY4còf_̀bNb[YdẀ_bfŴe4W]dWfhYfab4Wcd_]\cbg4[dq[d_bg4aW4YV[dYgWe
aYgYfXb̂X_abg4W4[Wdc_d4ab4aYgYV[Yfsb4aW4Wc_X_aWaY4YV[dYgWd_Ŵ4̀bV4W4̀bfu\hWijb4aY4a_lYdYfcYg4lWcbdYg4Ỳbf{V_̀bg4Y4aY
\VW4[̂\dŴ_aWaY4aY4[YggbWgQ4?4gYh\faW4o4aYfbV_fWaW4̀W[Ẁ_aWaY4còf_̀bN[dbl_gg_bfŴe4dYlYd_fabNgY4W4Yk_gcmf̀_W4aY
[dbl_gg_bfW_g4̀bV4ẀYdXb4còf_̀b4̀bV[WctXŶ4̀bV4W4b]dW4b\4gYdX_ib4aY4YfhYfsWd_W4W4gYd4̂_̀_cWabQ4=bfc\abe4[Yd̀Y]YNgY
`̂WdWVYfcY4n\Y4bg4[dYcYfgbg4̀bfcdWcbge4b\cdbdW4uw4̀ŶY]dWabg4̀bV4W4[dYgYfcY4hYgcjb4aYgcY48Yh_bfŴe4̀bVb4]YV4̀b̂b̀Wab
[ŶW4Gb\cdW4?ggYggbd_W4O\dta_̀We4[WdỲYd4Ẁ_VW4YV4aYgcWn\Ye4b̀bddYdWV4gYV4n\Ŵn\Yd4Vẁ\̂Wge4̀bfg_aYdWabg4aY4]W_kW
b̀V[̂Yk_aWaYe4_fYk_gc_fab4W4fỲYgg_aWaY4aY4gb̂_̀_cWijb4aY4WcYgcWabg4aY4n\Ŵ_l_̀Wijb4còf_̀W4b[YdẀ_bfŴQ4AŶb4Yk[bgcbe4YgcY
g\]g̀d_cbde4̀bddb]bdWfab4̀bV4b4YfcYfa_VYfcb4aW4?ggYggbd_W4O\dta_̀W4aYgcY48Yh_bfŴe4[\hfW4[Ŷb4ẀYdcb4aW4l\faWVYfcYijb
AWdỲYd4AWdỲYd4fr41574042.234N4H89N?I0A890GC0?ONGCe4WfYkb4Wbg4W\cbg4?aV_f_gcdWc_Xb4aY4fr42R13N1Pe4VWfcYfabe4Wgg_Ve
cbabg4Wg4̀bfa_i~Yg4aYcYdV_fWfcYg4fb4Wcb4̀bf̀b̀Wcqd_b4[WdW4W4[dYcYfgW4̀bfcdWcWijb4aYgcW4=bdcY49̂Y_cbdŴQ4A89CF9>8F
F:>=>?I4H890?I
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 35.708.427/0001-23
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU
ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

Endereço:
AVENIDA PROFESSOR LOUREIRO, 185 - PONTA GROSSA - Maceió / Alagoas

Emitido em: 09/05/2021 07:49 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 92*****61
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/04/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 03/11/2021
FGTS 23/08/2021
Trabalhista Validade: 04/11/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/06/2021
Receita Municipal Validade: 22/09/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 09/05/2021 07:55 de
CPF: 697.750.955-49      Nome: MARIA WANGNER LIMA DA SILVA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 92*****61
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 09/05/2021 07:53 de
CPF: 697.750.955-49      Nome: MARIA WANGNER LIMA DA SILVA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 92*****61
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 09/05/2021 07:53 de
CPF: 697.750.955-49      Nome: MARIA WANGNER LIMA DA SILVA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 92*****61
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade

ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA 0001 -

ALVARÁ SANITÁRIO 002 23/04/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE
SANTO ANTONIO

12262713/0001-02 -

Emitido em: 09/05/2021 07:53 de
CPF: 697.750.955-49      Nome: MARIA WANGNER LIMA DA SILVA

11
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Capital Social
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
Capital Integralizado
R$ 0,00 (zero reais)

Dados do Sócio
Nome
DANIELA GONCALVES
FALCAO

CPF/CNPJ
793.999.245-72

Participação no capital
R$ 36.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
N

Término do mandato

Nome
MARIA WANGNER LIMA DA
SILVA

CPF/CNPJ
697.750.955-49

Participação no capital
R$ 4.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato

Dados do Administrador
Nome
MARIA WANGNER LIMA DA SILVA

CPF
697.750.955-49

Término do mandato

Último Arquivamento
Data
11/06/2021

Número
20210318252

Ato/eventos
223 / 223 - BALANCO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
27201224642

CNPJ
35.708.427/0001-23

Data de Ato Constitutivo
04/12/2019

Início de Atividade
19/11/2019

Endereço Completo
Avenida Professor Loureiro, Nº 185, Ponta Grossa - Maceió/AL - CEP 57014-210

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA
LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS,
CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS.

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/06/2021, às 18:24:59 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.facilita.al.gov.br, com o código NKE0TSE5.

Edvaldo Maiorano de Lima 
Secretário Geral

ALC2100841580

Nome Empresarial: LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: ALC2100841580

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
35.708.427/0001-23
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
04/12/2019 

 
NOME EMPRESARIAL 
LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV PROFESSOR LOUREIRO 

NÚMERO 
185 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
57.014-210 

BAIRRO/DISTRITO 
PONTA GROSSA 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
MACEIO1@SNACKSAUDAVEL.COM 

TELEFONE 
(82) 8808-7693 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/12/2019 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/04/2021 às 18:48:36 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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06/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 35.708.427/0001-23
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS S
Endereço: AVENIDA PROFESSOR LOUREIRO 185 / PONTA GROSSA / MACEIO / AL /

57014-210

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:26/04/2021 a 23/08/2021 
 
Certificação Número: 2021042601571630565783

Informação obtida em 06/05/2021 15:06:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (MATRIZ
E FILIAIS)
CNPJ: 35.708.427/0001-23
Certidão nº: 12993945/2021
Expedição: 19/04/2021, às 17:01:29
Validade: 15/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 35.708.427/0001-23,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
CNPJ: 35.708.427/0001-23 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:34:10 do dia 03/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2021.
Código de controle da certidão: A269.936C.648C.071C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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13/04/2021 https://www.facilita.al.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/4/cod_alvara/12406662/co_protocolo/ALN2032906106/
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nome Fantasia:

Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

CNPJ: 35.708.427/0001-23

Atividade Principal: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado
em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4721-1/03 -
Comércio varejista de laticínios e frios, 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

Município: Maceió Endereço: AVENIDA PROFESSOR LOUREIRO, 185, PONTA GROSSA,

CEP: 57014210

Local e data: Maceió, sexta, 09 de abril de 2021

Código de Autenticidade: 215BUVXMUI
EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO FACILITA ALAGOAS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento
empresarial

Número 901461974

JOÃO FELIPE ALVES BORGES
Secretaria Municipal de Economia

 

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE

MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE

ECONOMIA
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS
Nº: 31673 / 2021

Inscrição: 901461974 Identificação: 490712796
Contribuinte
LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS
LTDA

C.N.P.J./C.P.F.
35.708.427/0001-23

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
AVENIDA - PROF.LOUREIRO, Nº: 00185, 
57014210, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  PONTA GROSSA                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
26/03/2021

Validade 
22/09/2021

Data Protocolo 
26/03/2021

N.º De Autenticidade: 18F.8D7.04B.22F

 
.
   Certificamos , com  fundamento  nas  informações constantes  em nosso 
   Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito
   de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham  a
   ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em  relação
   ao   Contribuinte Econômico   acima   identificado   inexiste
   débito impeditivo a  expedição desta certidão.
   
     ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
 
Certidão emitida as 14:48:25 do dia 26/03/2021
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Observação:

 Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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13/04/2021 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

https://www.facilita.al.gov.br/sigfacil/processo/imprime-url/cod_alvara/9361056 1/1

 Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
 Superintendência de Receita Estadual - SRE

 Secretaria Adjunta da Receita Estadual Maceió / AL
 Diretoria de Cadastro Terça-feira, 13 de Abril de 2021

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie
junto à SEFAZ a sua atualização cadastral. 
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade
dos dados contidos.

 

Brasão

 Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ  Secretaria Especial da Receita Estadual  Superintendência Especial da Receita Estadual  Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional  
NÚMERO CACEAL 
243.29528-6 
CNPJ/CPF 
35.708.427/0001-23

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

INÍCIO DE ATIVIDADE 
05/12/2019 
OPTANTE PELO SIMPLES ? 
SIM

 
RAZÃO SOCIAL 
LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA 

 
NOME DE FANTASIA 
FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO 

 
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA 
4729699 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente (PRINCIPAL) 
4723700 - Comércio varejista de bebidas 
5611203 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 
4721102 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

 
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
83 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO 
AV PROFESSOR LOUREIRO 

NÚMERO 
185 

COMPLEMENTO 

 
 

CEP 
57014-210 

BAIRRO/DISTRITO 
PONTA GROSSA 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
13/4/2021 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
MACEIO1@SNACKSAUDAVEL.COM 

 

Data de Emissão: Terça, 13 de Abril de 2021, às 18:49:21 (data e hora de Brasília).

 

Para qualquer sugestão ligar para:

 
 | 

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2021 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 05:08:53 do dia 23/04/2021

Código de controle da certidão: CA46-4012-4E52-4709

Certidão fornecida para o CNPJ: 35.708.427/0001-23

Válida até 22/06/2021

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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31/12/2019 31/12/2020
-                         45.436,99               

Caixa e equivalentes de caixa -                          34.110,46                

Estoques -                          2.066,53                  

Contas a receber -                          9.260,00                  

40.000,00               -                         
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 40.000,00                -                          

Créditos com Pessoas Ligadas - Físicas 40.000,00                -                          

40.000,00             45.436,99             

31/12/2019 31/12/2020
-                         824,48                    

Obrigações fiscais -                          824,48                     

40.000,00               44.612,51               
Capital Social 40.000,00                40.000,00                

Reserva de Lucros -                          4.612,51

40.000,00             45.436,99             

Expresso em R$

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE

CIRCULANTE
ATIVO

NÃO CIRCULANTE

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ: 35.708.427/0001-23       NIRE: 27201224642

Av. Professor Loureiro, n.º 185, Ponta Grossa
Maceió/AL - CEP: 57014-210

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

___________________________________ ___________________________________

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Maceió, 31 de dezembro de 2020.

MARIA WANGNER LIMA DA SILVA BRUNO FERRAZ BEZERRA

Sócia Administradora Contador CRC-AL 007909/O-9

CPF: 697.750.955-49 CPF: 060.598.884-61
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31/12/2020
-                       

53.704,51              

2.104,20                

51.600,31             

11.080,41             

11.080,41              

40.519,90             

27.905,11             

25.940,73              

1.964,38                

12.614,79

2,28-                      

-                        

2,28                       

12.612,51

___________________________________
MARIA WANGNER LIMA DA SILVA

Sócia Administradora

CPF: 697.750.955-49

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ: 35.708.427/0001-23       NIRE: 27201224642

Av. Professor Loureiro, n.º 185, Ponta Grossa
Maceió/AL - CEP: 57014-210

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Expresso em R$

BRUNO FERRAZ BEZERRA

Contador CRC-AL 007909/O-9

CPF: 060.598.884-61

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras

( - ) Despesas financeiras

___________________________________

.= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

Maceió, 31 de dezembro de 2020.

.= RESULTADO OP. ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

Vendas de serviços e mercadorias

( - ) DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas administrativas

( - ) Deduções de tributos

.= RECEITA

( - ) CUSTO DAS VENDAS
Custos dos serviços prestados e mercadorias vendidas

.= LUCRO BRUTO

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Despesas tributárias

Página 2 de 6
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31/12/2020
( + ) Saldo anterior de lucros acumulados -                               

( + ) Ajustes credores de períodos-base anteriores -                               

( + ) Correção monetária de lucros acumulados -                               

( + ) Reversão de reservas -                               

( + ) Outros recursos -                               

( + ) Lucro líquido do período-base 12.612,51

( - ) Saldo anterior de prejuízos acumulados -                               

( - ) Ajustes devedores de períodos-base anteriores -                               

( - ) Correção monetária de prejuízos acumulados -                               

( - ) Prejuízo líquido do período-base -                               

( = ) SOMA DE RECURSOS 12.612,51

( + ) Transferência para reservas 4.612,51                      

( + ) Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados 8.000,00                      

( + ) Imposto sobre o lucro líquido -                               

( + ) Parcelas dos lucros incorporados ao capital -                               

( + ) Outras aplicações -                               

( = ) SOMA DAS APLICAÇÕES 12.612,51                    

0,00

Maceió, 31 de dezembro de 2020.

.= LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ: 35.708.427/0001-23       NIRE: 27201224642

Av. Professor Loureiro, n.º 185, Ponta Grossa
Maceió/AL - CEP: 57014-210

RESULTADO DO EXERCÍCIO

R

E

C

U

R

S

O

S

A

P

L

I

C

A

Ç

Õ

E

S

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Expresso em R$

CPF: 697.750.955-49 CPF: 060.598.884-61

___________________________________ ___________________________________
MARIA WANGNER LIMA DA SILVA BRUNO FERRAZ BEZERRA

Sócia Administradora Contador CRC-AL 007909/O-9
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I.L.G. =

I.L.G. = = 55,11

I.L.C. =

I.L.C. = = 55,11

I.S.G. =

I.S.G. = = 55,11

CCL = Ativo Circulante - Passivo Circulante

CCL = = 44.612,51       

_________________________________________ _________________________________

ÍNDICES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ: 35.708.427/0001-23       NIRE: 27201224642

Av. Professor Loureiro, n.º 185, Ponta Grossa
Maceió/AL - CEP: 57014-210

COEFICIENTES DE ANÁLISES 

45.436,99

=============================================================================================

Índice de Liquidez Geral
   Ativo Circulante +  Realizável a Longo Prazo   

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

45.436,99 + 0,00

824,48 + 0,00

=============================================================================================

Índice de Liquidez Corrente
   Ativo Circulante  

Passivo Circulante

Maceió, 31 de dezembro de 2020.

824,48

=============================================================================================

Índice de Solvência Geral

45.436,99

824,48 + 0,00

=============================================================================================

Capital Circulante Líquido

45.436,99-824,48

MARIA WANGNER LIMA DA SILVA BRUNO FERRAZ BEZERRA
Sócia Administradora Contador CRC-AL 007909/O-9
CPF: 697.750.955-49 CPF: 060.598.884-61
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I.E.T. =

I.E.T. = = 0,01815

I.L.S. =

I.L.S. = = 52,60

_________________________________________ _________________________________

CNPJ: 35.708.427/0001-23       NIRE: 27201224642
Av. Professor Loureiro, n.º 185, Ponta Grossa

Maceió/AL - CEP: 57014-210

COEFICIENTES DE ANÁLISES 
ÍNDICES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

=============================================================================================

Índice de Endividamento Total

  Exigível Total  

Ativo Total

824,48 + 0,00

45.436,99-2.066,53

824,48

=============================================================================================

45.436,99

=============================================================================================

Índice de Liquidez Seca

  (Ativo Circulante - Estoques)

Passivo Circulante

Sócia Administradora Contador CRC-AL 007909/O-9
CPF: 697.750.955-49 CPF: 060.598.884-61

Maceió, 31 de dezembro de 2020.

MARIA WANGNER LIMA DA SILVA BRUNO FERRAZ BEZERRA
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA consta

assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

06059888461

69775095549

Página 6 de 6

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verificação.

BRUNO FERRAZ BEZERRA

MARIA WANGNER LIMA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/06/2021 14:22 SOB Nº 20210318252.

PROTOCOLO: 210318252 DE 11/06/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104132742. CNPJ DA SEDE: 35708427000123.

NIRE: 27201224642. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA

SECRETÁRIO-GERAL

www.facilita.al.gov.br
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

01/01/2020 a 31/12/2020 35.708.427/0001-23

Número de Ordem do Livro: 2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

NIRE 27201224642

CNPJ 35.708.427/0001-23

Número de Ordem 2

Natureza do Livro DIARIO GERAL DIGITAL

Município Maceió

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

04/12/2019

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

3091

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Natureza do Livro DIARIO GERAL DIGITAL

Número de ordem 2

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

3091

Data de inicio 01/01/2020

Data de término 31/12/2020

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
F1.76.48.ED.F7.D8.B1.EC.AA.53.06.45.54.B7.4A.94.C6.29.16.27-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

35.708.427/0001-23

01/01/2020 a 31/12/2020

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Versão: 8.0.5SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

27201224642

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

DIARIO GERAL DIGITAL  2

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

F1.76.48.ED.F7.D8.B1.EC.AA.53.06.45.54.B7.4A.94.C6.29.16.27

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Contador 06059888461 BRUNO FERRAZ
BEZERRA:06059888461

829510282573720614
0

17/12/2020 a
17/12/2021 Não

Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-
PJ 35708427000123

LIMA E GONCALVES
COMERCIO DE

ALIMENTOS
SAUDAVEIS

:35708427000123

505898501822540480
8

10/12/2020 a
10/12/2021 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F1.76.48.ED.F7.D8.B1.EC.AA.53.06.45.
54.B7.4A.94.C6.29.16.27-0 em às10/06/2021 19:25:07

0E.B7.E9.06.51.F9.CC.4C
0C.FA.D6.D0.8C.89.26.55

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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 04/06/2021  003045959 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   003045959  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 LIMA   E   GONÇALVES   COMÉRCIO   DE   ALIMENTOS   SAUDÁVEIS   LTDA,   residente   na   Professor   Loureiro 
 185, PONTA GROSSA, CEP: 57014-210, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 35.708.427/0001-23 ************* 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, sexta-feira, 4 de junho de 2021 às 12h55min. 

                      003045959 
 PEDIDO N°:  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2021.
Srª Chefe do ALMOXARIFADO
 
Segue anexo ao presente procedimento

proposta/documentos apresentados pelo melhor classificado
no PREGÃO ELETRÔNICO 12/2021, a fim de V.Sª verificar a
conformidade técnica.

PROPOSTA 0906877
DOCS. TECNICOS ATESTADOS/CERTIDÃO

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0906887
 
Agradeço antecipadamente. 
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 18/06/2021, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0906890 e o código CRC EF5C1EE8.

0002417-21.2020.6.02.8000 0906890v1
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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 junho de 2021.
 
Senhor Pregoeiro,
 
 Da análise da proposta apresentada pela empresa

Lima e Gonçalves Comércio de Alimentos Saudáveis LTDA,
CNPJ 35.708.427/0001-23 (0906877) temos que:

A empresa oferta ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM
GÁS, ENVASADA EM GALÃO DE 20LITROS, LACRADOS,
DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL -
DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -
ANVISA. MARCA REFRESQ.

Apesar do produto ser conhecido no mercado, faz-
se necessário apresentar os documentos acima citados e
solicitados no item 3. do Termo de Referência, como segue:

 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES 
ÁGUA MINERAL NATURAL, DE FONTES
NATURAIS, SEM GÁS: Deverá ser de primeira
qualidade, com as seguintes características:
3.1  Ser classificada como água mineral
natural de fontes naturais tradicional ou água
potável de mesa, como FLUORETADA,
segundo código de águas minerais dentro dos
padrões estabelecidos pelo Departamento
Nacional de Produção Mineral - DNPM e
Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA;
3.2  Ser registrada na Agência Nacional de
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Vigilância Sanitária – ANVISA e atender à
Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e à
Resolução 12/97 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA;
3.3  Os garrafões disponibilizados pela
CONTRATADA deverão ser do tipo
"borrachudo", confeccionado em material
atóxico, regularizado, liso, transparente, ter
capacidade de acondicionamento para 20 litros
de água mineral, próprios para o
acondicionamento de água mineral,
resistentes, em excelente estado de
conservação, sem ranhuras e/ou amassados,
vir com tampa protetora e lacre de segurança,
para evitar contaminações externas e com
validade mínima de 24 (vinte e quatro) meses
contados a partir da sua data de fabricação;
3.4  Apresentação e características básicas do
rótulo-padrão aprovado pelo Departamento
Nacional de Produção Mineral – DNPM,
(Decreto-Lei n. º 7.841/1945), e registrado no
Ministério da Saúde;
3.5  Devem estar gravados nos rótulos dos
garrafões a data de envasilhamento e validade
do produto, ou na vedação das embalagens,
conforme Portaria n.º 470/99 do Departamento
Nacional de Produção Mineral.
 

Uma vez apresentados os documentos acima, esta
unidade entende que o produto ATENDE às especificações do
EDITAL.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 18/06/2021, às 11:35, 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
0906949 e o código CRC 45F1E75C.

0002417-21.2020.6.02.8000 0906949v1
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TERMO DE RATIFICAÇÃO

Proponente:

Lima e Gonçalves Comércio de Alimentos Saudáveis LTDA, CNPJ 35.708.427/0001-23,
com sede na rua Professor Loureiro, n º 185, Ponta Grossa, Maceió – AL, e-mail:
snacksaudavelmaceio@gmail.com, número de contato, (82) 99400-5668, aqui
representado pela sua sócia administradora Maria Wangner Lima da Silva,
RG:07.294.656-31 SSP/BA e CPF: 697.750.955-49.

A(o) Pregoeiro(a) do Tribunal Regional Eleitoral - AL

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO No 12/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL
- INTERIOR DO ESTADO

DETALHAMENTO DA PROPOSTA

Em atendimento à requisição do(a) Ilustre pregoeiro, ratificamos que a água a ser fornecida
é mineral e que os garrafões a serem utilizados para o envase serão do tipo borrachudo
cuja análise de conformidade fora enviada no documento anterior (fl.4).

Em tempo, seguem também os seguintes documentos:
a) Declaração do responsável técnico da fonte de água mineral
b) Rótulo do garrafão

Maceió, 22 de junho de 2021

_______________________________________________
Maria Wangner Lima da Silva

Sócia-Administradora

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ 35.708.427/0001-23, Rua Professor Loureiro 185, Ponta Grossa, Maceió, CEP 57014-210, (82)99400- 5668

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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2021.
Srª Chefe SEALMOX
 
 O licitante com melhor proposta anexou seguinte

documento, evento sei nº 0908020, considerando o despacho
da lavra de V.Sª evento sei nº0906949, razão pela qual solicito
avaliação da compatibilidade em razão das exigências técnicas
estabelecidas no item 3 TR- ANEXO EDITAL 12/2021.

Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 22/06/2021, às 14:05, 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
0908023 e o código CRC 5E239A24.

0002417-21.2020.6.02.8000 0908023v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2021.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
 Da análise da proposta apresentada pela empresa Lima e

Gonçalves Comércio de Alimentos Saudáveis LTDA, CNPJ
35.708.427/0001-23 (0906877), e ainda com a documentação de
evento (0908020), temos que:

A oferta ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS,
ENVASADA EM GALÃO DE 20LITROS, LACRADOS, DENTRO DOS
PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. MARCA REFRESQ, ATENDE ao
solicitado.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 22/06/2021, às 21:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0908367 e o código CRC 4F553702.

0002417-21.2020.6.02.8000 0908367v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 926598461
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/04/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 04/12/2021
FGTS 23/08/2021
Trabalhista Validade: 09/12/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/06/2021 (*)

Receita Municipal Validade: 22/09/2021
V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 23/06/2021 12:24 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 07:22:06 do dia 23/06/2021

Código de controle da certidão: 247F-6786-3864-4FC2

Certidão fornecida para o CNPJ: 35.708.427/0001-23

Válida até 22/08/2021

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 07:22:06 do dia 23/06/2021

Código de controle da certidão: 247F-6786-3864-4FC2

Certidão fornecida para o CNPJ: 35.708.427/0001-23

Válida até 22/08/2021

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 926598461
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/04/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 243295286 Inscrição Municipal: 901461974
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 40.000,00 Data de Abertura da Empresa: 04/12/2019
CNAE Primário: 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM

GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAE Secundário 1: 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE
CNAE Secundário 2: 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 3: 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
CNAE Secundário 4: 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,

Dados para Contato
CEP: 57.014-210
Endereço: AVENIDA PROFESSOR LOUREIRO, 185 - PONTA GROSSA
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 88087693
E-mail: MACEIO1@SNACKSAUDAVEL.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
697.750.955-49CPF:

Nome: MARIA WANGNER LIMA DA SILVA
Carteira de Identidade: 0729465632 Órgão Expedidor: SSPBA
Data de Expedição: 11/04/2012 Data de Nascimento: 27/08/1978
E-mail: wangnerlima38@gmail.com

Emitido em: 23/06/2021 12:27 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

31

Certidão SICAF CRC NC ESTADUAL (0909306)         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 356



Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 793.999.245-72 Participação Societária: 90,00%
Nome: DANIELA GONCALVES FALCAO
Carteira de Identidade: 0736479937 Órgão Expedidor: sspba
Data de Expedição: 20/07/2006 Data de Nascimento: 17/08/1980
Filiação Materna: EDNA GONCALVES FALCAO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 40.718-200
Endereço: RUA AGDO CIRIACO ELEUTERIO, 629 - CASA - PLATAFORMA
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 33900424
E-mail: dany.falcao@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 697.750.955-49 Participação Societária: 10,00%
Nome: MARIA WANGNER LIMA DA SILVA
Carteira de Identidade: 0729465632 Órgão Expedidor: sspba
Data de Expedição: 11/04/2012 Data de Nascimento: 27/08/1978
Filiação Materna: MARIA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 48.602-010
Endereço: RUA 31 DE MARCO, 316 - VILA POTY
Município / UF: Paulo Afonso / Bahia
Telefone: (75) 32813608
E-mail: wangnerlima38@gmail.com

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 697.750.955-49
Nome: MARIA WANGNER LIMA DA SILVA
Carteira de Identidade: 0729465632 Órgão Expedidor: sspba
Data de Expedição: 11/04/2012 Data de Nascimento: 27/08/1978
Filiação Materna: MARIA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 48.602-010
Endereço: RUA 31 DE MARCO, 316 - VILA POTY
Município / UF: Paulo Afonso / Bahia
Telefone: (75) 32813608
E-mail: wangnerlima38@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

Emitido em: 23/06/2021 12:27 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Materiais
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
Serviços
3697 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

Emitido em: 23/06/2021 12:27 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 35.708.427/0001-23
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU
ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

Endereço:

AVENIDA PROFESSOR LOUREIRO, 185 - PONTA GROSSA - Maceió / Alagoas

Emitido em: 23/06/2021 12:28 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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25/06/2021 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/DeclaracaoME.asp?prpCod=14332965 1/1

  

 

 
 

DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 12/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 35.708.427/0001-23 - LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA 

18 de Junho de 2021.

 

Voltar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 12/2021 UASG 70011

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ nº 35.708.427/0001-23, declara sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Maceió, 18 de Junho de 2021.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 12/2021 UASG 70011

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.708.427/0001-23,
declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do
inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Maceió, 18 de Junho de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 12/2021 UASG 70011

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.708.427/0001-23,
declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Maceió, 18 de Junho de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 12/2021 UASG 70011

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.708.427/0001-23,
declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao
número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Maceió, 18 de Junho de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 12/2021 UASG 70011

MARIA WANGNER LIMA DA SILVA, como representante devidamente constituído de 35.708.427/0001-23 - LIMA E
GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA doravante denominado LIMA E GONCALVES COMERCIO DE
ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 12/2021 UASG 70011, declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 12/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Eletrônico 12/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 12/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 12/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 12/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 12/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 12/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 12/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Maceió, em 18 de Junho de 2021. 

MARIA WANGNER LIMA DA SILVA
 

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 12/2021 UASG 70011

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.708.427/0001-23,
declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Maceió, 18 de Junho de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 12/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 12/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 35.708.427/0001-23 - LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Maceió, 18 de Junho de 2021.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (MATRIZ

E FILIAIS)

CNPJ: 35.708.427/0001-23

Certidão nº: 19667041/2021

Expedição: 25/06/2021, às 12:26:16

Validade: 21/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 35.708.427/0001-23,

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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 25/06/2021  003061403 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   003061403  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 LIMA   E   GONÇALVES   COMÉRCIO   DE   ALIMENTOS   SAUDÁVEIS   LTDA,   residente   na   AV.   PROFESSOR 
 LOUREIRO, 185, PONTA GROSSA, CEP: 57014-210, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 35.708.427/0001-23 * 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, sexta-feira, 25 de junho de 2021 às 07h45min. 

                      003061403 
 PEDIDO N°:  
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 23/06/2021 12:33:40 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS 

LTDA 

CNPJ: 35.708.427/0001-23 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Pregão Eletrônico

70011 .122021 .13418 .5169 .118125

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00012/2021 (SRP)

 
Às 09:00 horas do dia 18 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0002417-21.2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2021.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Fornecimento de água mineral natural, obtida de fontes naturais,
envasada em garrafões de 20 litros, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros para atender à demanda das
Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na manutenção de suas atividades, no exercício 2020/2021.. O
Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Água mineral natural
Descrição Complementar: Água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem:
retornável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4.032 Unidade de fornecimento: Garrafão 20,00 L
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,3200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 7,4900
e a quantidade de 4.032 Garrafão 20,00 L .

Histórico
Item: 1 - Água mineral natural

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

32.353.943/0001-94 COMERCIAL
IDAL DE
ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 4.032 R$ 9,3100 R$ 37.537,9200 16/06/2021
23:32:22

Marca: MONTE CLARO 
Fabricante: MONTE CLARO 
Modelo / Versão: GARRAFÃO 20 LITROS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ÁGUA MINERAL NATURAL, DE FONTES NATURAIS, SEM
GÁS: De primeira qualidade, com as seguintes características: classificada como água mineral natural de
fontes naturais tradicional ou água potável de mesa, como FLUORETADA, segundo código de águas
minerais dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; Registrada na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA, atendendo a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e à Resolução 12/97 da
Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA. Marca: Monte Claro. O prazo de
validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. O prazo máximo de
entrega será de até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento. Nos
preços indicados na planilha de preços acima estão inclusos todos os impostos, tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas de qualquer natureza, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, transporte e demais contribuições pertinentes, necessários ao completo
atendimento do objeto definido no Edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.008.915/0001-09 O AMIGAO
COMERCIO
DE
ALIMENTOS
E BEBIDAS
LTDA

Sim Sim 4.032 R$ 10,0000 R$ 40.320,0000 17/06/2021
17:57:20

Marca: MAINÁ 
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Fabricante: MAINÁ ÁGUAS MINERAIS LTDA 
Modelo / Versão: ÁGUA MINERAL 20 LITROS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Água Mineral Natural, sem gás, acondicionada em
garrafões de 20 litros. 
Porte da empresa: ME/EPP

41.221.951/0001-78 NATANIEL
DUARTE
DOS
SANTOS

Sim Sim 4.032 R$ 10,0000 R$ 40.320,0000 17/06/2021
22:51:36

Marca: ouro branco 
Fabricante: OURO BRANCO 
Modelo / Versão: GARRAFÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS DE 20 LITROS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: água mineral natural, obtida de fontes naturais, envasada
em garrafões de 20 litros, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros 
Porte da empresa: ME/EPP

35.708.427/0001-23 LIMA E
GONCALVES
COMERCIO
DE
ALIMENTOS
SAUDAVEIS
LTDA

Sim Sim 4.032 R$ 15,0000 R$ 60.480,0000 18/06/2021
07:14:17

Marca: REFRESQ 
Fabricante: REFRESQ 
Modelo / Versão: GARRAFÃO 20L 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto será entregue nos locais indicados no Anexo I do
instrumento convocatório, no interior do Estado de Alagoas. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 15,0000 35.708.427/0001-23 18/06/2021 09:00:02:070
R$ 10,0000 18.008.915/0001-09 18/06/2021 09:00:02:070
R$ 10,0000 41.221.951/0001-78 18/06/2021 09:00:02:070
R$ 9,3100 32.353.943/0001-94 18/06/2021 09:00:02:070
R$ 9,3000 18.008.915/0001-09 18/06/2021 09:04:12:310
R$ 9,4000 35.708.427/0001-23 18/06/2021 09:05:26:760
R$ 9,2500 41.221.951/0001-78 18/06/2021 09:05:54:983
R$ 9,2600 35.708.427/0001-23 18/06/2021 09:14:20:163
R$ 9,2400 32.353.943/0001-94 18/06/2021 09:15:28:257
R$ 8,9500 18.008.915/0001-09 18/06/2021 09:15:50:197
R$ 9,2200 41.221.951/0001-78 18/06/2021 09:15:58:143
R$ 8,8800 32.353.943/0001-94 18/06/2021 09:16:13:533
R$ 7,4900 35.708.427/0001-23 18/06/2021 09:16:52:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 18/06/2021
09:00:03 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

18/06/2021
09:15:32 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

18/06/2021
09:15:32

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance entre R$ 9,2400 e R$ 9,3000.

Encerramento 18/06/2021
09:20:33 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

18/06/2021
09:20:33 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

18/06/2021
09:27:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMA E GONCALVES COMERCIO DE
ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

18/06/2021
09:36:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMA E GONCALVES
COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

18/06/2021
11:46:48

Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMA E GONCALVES COMERCIO DE
ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

18/06/2021
11:49:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMA E GONCALVES
COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23.

Abertura do prazo - 18/06/2021 Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMA E GONCALVES COMERCIO DE
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Convocação anexo 13:16:39 ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23.
Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

22/06/2021
06:58:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMA E GONCALVES
COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23.

Aceite de proposta 23/06/2021
17:34:33

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE
ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23, pelo melhor lance
de R$ 7,4900.

Habilitação de
fornecedor

25/06/2021
11:03:09

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE
ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 18/06/2021
09:00:02

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens

poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa
será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/06/2021
09:00:03

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 18/06/2021
09:11:13

Srs(as) Licitantes, bom dia. Iniciada a fase competitiva, mantenham-se logados
e observem todas as mensagens do sistema. Boa sorte para todos!

Sistema 18/06/2021
09:15:32

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance
entre R$ 9,2400 e R$ 9,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às

09:20:32 do dia 18/06/2021.
Sistema 18/06/2021

09:20:33
O item 1 está encerrado.

Sistema 18/06/2021
09:20:51

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 18/06/2021
09:22:16

Srs.(as) Licitantes, iniciaremos a fase de negociação/julgamento/ e aceitação de
proposta.

Pregoeiro 18/06/2021
09:24:04

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Sr.(a)
Licitante, bom dia. V.Sª foi a primeira classificada no presente certame, por
determinação do edital e legislação do pregão devemos questionar sobre a
possibilidade de aceitação de uma contraproposta no valor de R$6,50, é

possível? Caso contrário, qual o melhor preço? Aguardo.
35.708.427/0001-

23
18/06/2021
09:26:02

Bom dia Senhor(a) pregoeiro(a), infelizmente não será possível reduzir diante
dos custos logísticos que envolver a operação do contrato.

Pregoeiro 18/06/2021
09:26:39

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA -
Agradeço, o valor ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela

Administração, razão pela qual solicitamos o envio de sua proposta devidamente
ajustada, contendo a descrição completa do item e demais exigências do edital e

anexo, ainda, proposta assinada e se mais de uma folha as demais
rubricadas,aguardamos no prazo máximo de duas horas.

Pregoeiro 18/06/2021
09:27:12

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Sr.(a)
Licitante, convocaremos anexo.

Sistema 18/06/2021
09:27:25

Senhor fornecedor LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS
LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao

ítem 1.
Pregoeiro 18/06/2021

09:27:45
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Anexo

convocado.
35.708.427/0001-

23
18/06/2021
09:27:55

Em instantes enviaremos.

Pregoeiro 18/06/2021
09:33:02

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA -
Agradeço e aguardo.

Sistema 18/06/2021
09:36:34

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS
SAUDAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23, enviou o anexo para o ítem

1.
35.708.427/0001-

23
18/06/2021
09:36:55

Proposta anexada e assinada com certificado digital.

Pregoeiro 18/06/2021
09:41:09

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA -
Agradeço, favor aguarde um instante.

Pregoeiro 18/06/2021
09:44:54

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Sr. (a)
Licitante, encaminharemos a sua proposta à Unidade Requisitante deste

Regional, a fim da mesma atestar a conformidade técnica, razão pela qual
faremos um intervalo na presente sessão, retornaremos ao chat às 11h e 30

minutos.
35.708.427/0001- 18/06/2021 Ciente. Agradeço a atenção.
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23 09:45:36
Pregoeiro 18/06/2021

11:31:29
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Sr.(a)

Licitante, ainda aguardando o pronunciamento da Unidade técnica.
Pregoeiro 18/06/2021

11:33:20
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Sr.(a)

Licitante, aguarde mais um instante. Obrigado.
35.708.427/0001-

23
18/06/2021
11:35:07

Ciente.

Pregoeiro 18/06/2021
11:39:34

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Sr. (a)
Licitante, vou transcrever na íntegra o pronunciamento da Unidade Requisitante:

Pregoeiro 18/06/2021
11:40:07

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - "A
empresa oferta ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, ENVASADA EM GALÃO DE

20LITROS, LACRADOS, DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM E AGÊNCIA

NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. MARCA REFRESQ...
Pregoeiro 18/06/2021

11:40:23
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Apesar

do produto ser conhecido no mercado, faz-se necessário apresentar os
documentos acima citados e solicitados no item 3. do Termo de Referência, como

segue...
Pregoeiro 18/06/2021

11:40:58
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - 3. DAS
ESPECIFICAÇÕES ..ÁGUA MINERAL NATURAL, DE FONTES NATURAIS, SEM GÁS:

Deverá ser de primeira qualidade, com as seguintes características...
Pregoeiro 18/06/2021

11:41:18
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - 3.1 Ser

classificada como água mineral natural de fontes naturais tradicional ou água
potável de mesa, como FLUORETADA, segundo código de águas minerais dentro
dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral -

DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;
Pregoeiro 18/06/2021

11:41:38
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - 3.2 Ser

registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e atender à
Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e à Resolução 12/97 da Comissão

Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA;
Pregoeiro 18/06/2021

11:42:21
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - 3.3 Os
garrafões disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser do tipo "borrachudo",

confeccionado em material atóxico, regularizado, liso, transparente, ter
capacidade de acondicionamento para 20 litros de água mineral, próprios para o

acondicionamento de água mineral, resistentes, em excelente estado de
conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa

Pregoeiro 18/06/2021
11:42:44

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA -
....protetora e lacre de segurança, para evitar contaminações externas e com

validade mínima de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da sua data de
fabricação;

Pregoeiro 18/06/2021
11:43:02

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - 3.4
Apresentação e características básicas do rótulo-padrão aprovado pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, (Decreto-Lei n. º

7.841/1945), e registrado no Ministério da Saúde;
Pregoeiro 18/06/2021

11:43:19
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - 3.5
Devem estar gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e
validade do produto, ou na vedação das embalagens, conforme Portaria n.º

470/99 do Departamento Nacional de Produção Mineral.
Pregoeiro 18/06/2021

11:43:34
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Uma
vez apresentados os documentos acima, esta unidade entende que o produto

ATENDE às especificações do EDITAL."
35.708.427/0001-

23
18/06/2021
11:44:37

Perfeito, pode abriu a convocação que possui esta documentação.

35.708.427/0001-
23

18/06/2021
11:45:09

*abrir… *que possuímos

Pregoeiro 18/06/2021
11:46:01

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - SR. (A)
LICITANTE, NESSE SENTIDO A UNIDADE REQUISITANTE SOLICITOU

DILIGÊNCIAS A FIM DE V.Sª BUSCAR DOCUMENTOS QUE ATESTEM AS
EXIGÊNCIAS REGISTRADAS ANTERIORMENTE, ACREDITO QUE JUNTO À

DISTRIBUIDORA DA ÁGUA REFRESQUE. PELO EXPOSTO, VAMOS CONVOCAR
ANEXO.

Sistema 18/06/2021
11:46:48

Senhor fornecedor LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS
LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao

ítem 1.
Pregoeiro 18/06/2021

11:47:14
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Anexo

concovado.
Pregoeiro 18/06/2021

11:48:02
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - *ANEXO

CONVOCADO. FAREMOS UM INTERVALO, RETORNAREMOS AO CHAT ÀS 13
HORAS.

Sistema 18/06/2021
11:49:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS
SAUDAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23, enviou o anexo para o ítem

1.

Ata PREGÃO 12 (0909347)         SEI 0002417-21.2020.6.02.8000 / pg. 375



25/06/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 5/6

35.708.427/0001-
23

18/06/2021
11:51:15

Obrigado, também faremos um intervalo. Foram anexados o alvará de vigilância
da Fonte, documentos do Poço, documentos do garrafão, análise e laudo

bacteriológico da água. Caso seja necessário apresentar mais algum documento
favor nos avisar. Bom almoço!

Pregoeiro 18/06/2021
13:14:41

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Sr.(a)
Licitante, realizamos uma análise da documentação apresentada, e pedimos que

observe o seguinte:
Pregoeiro 18/06/2021

13:15:02
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Sr. (a)
Licitante, documentos apresentados estão relacionados com: 1º Alvará sanitário

Maceio/AL; 2º Outorga de direito de Uso Portaria 388 AL; 3º Certificado
autorização do uso do selo de identificação fornecido por Órgão Competente

IQB; 4º Vários ensaios laboratório atestando a qualidade da água engarrafada.
Pregoeiro 18/06/2021

13:15:29
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Nesse

sentido, questiono: V.Sª pode apresentar documento da ANVISA- AGÊNCIA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATESTANDO QUE A ÁGUA É NATURAL
TRADICIONAL OU ÁGUA POTÁVEL DE MESA, COMO FLUORETADA? V.Sª pode

apresentar o registro na AMVISA, EM COMPLEMENTO A PRIMEIRA, QUE A AGUA
ATENDE O ESTABELECIDO NA PORTARIA 451/97 MINISTÉRIO DA SAÚDE E À

RESoLUÇÃO 12/97 COM
Pregoeiro 18/06/2021

13:15:56
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - V.Sª

pode ratificar que os garrafões são do tipo BORRACHUDO. V.Sª tem como
apresentar comprovação de aprovação do rótulo-padrão do produto documento

extraído do DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL DNPM
DECRETO LEI Nº 7.841 E O RESPECTIVO REGISTRO NO MINISTÉIRO DA SAÚDE

Pregoeiro 18/06/2021
13:16:10

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - OS
RÓTULOS DO PRODUTO DE V.Sª POSSUI REGISTRO DA DATA DE

ENVAILHAMENTO E VALIDADE, OU ENTÃO NA VEDAÇÃO DA EMBALAGEM,
CONFORME PORTARIA 470 DNPM,(PODENDO APRESENTAR FOTO)

Pregoeiro 18/06/2021
13:16:23

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Pelo
exposto, vamos convocar anexo para que V.Sª providencie a documentação
complementar, tida como diligência, e exigida no edital, aqui detalhada. Em
razão do avançar do horário e término do expediente deste Regional, vamos

suspender a sessão, retornaremos no dia 22/06/2020 às 16 horas. Favor anexar.
Agradeço e bom final de semana.

Sistema 18/06/2021
13:16:39

Senhor fornecedor LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS
LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao

ítem 1.
35.708.427/0001-

23
18/06/2021
13:17:07

Neste caso eu precisarei contatar a fonte. Obrigado.

Pregoeiro 18/06/2021
13:17:13

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - ANEXO
CONVOCADO. AGUARDAMOS ATÉ O RETORNO DA SESSÃO. AGRADEÇO E BOM

FINAL DE SEMANA.
Sistema 22/06/2021

06:58:38
Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS
SAUDAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23, enviou o anexo para o ítem

1.
Pregoeiro 22/06/2021

16:16:17
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Sr.(a)

Licitante, acuso o recebimento do arquivo, e acrescento, encaminhamos à
Unidade Requisitante para avaliação de conformidade, razão pela qual

suspenderemos a sessão, RETORNAREMOS AMANHÃ ÀS 16 HORAS. Agradeço e
boa tarde.

35.708.427/0001-
23

22/06/2021
16:16:57

Obrigado!

Pregoeiro 23/06/2021
15:27:43

Srs.(as) Licitantes, a abertura oficial da sessão ocorrerá às 16h, contudo, a fim
de otimizar o procedimento, bem como, em respeito aos Srs.(as), a Unidade

Requisitante registrou que deverá informar o resultado da análise às 17h e 20
minutos, ocasião na qual RETORNAREMOS AO CHAT. OBRIGADO.

Pregoeiro 23/06/2021
17:33:38

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Sr.(a)
Licitante, a Unidade Requisitante atestou a conformidade de sua proposta,

concluiremos a presente fase, julgamento e aceitação de proposta. Passaremos a
analisar toda documentação de habilitação, em razão do avançar da hora, e
término do expediente deste Regional, suspenderemos a sessão, RETORNO

PREVISTO PARA O DIA 25/06/2021 ÀS 11HORAS.
35.708.427/0001-

23
23/06/2021
17:35:05

Obrigado

Pregoeiro 25/06/2021
11:01:04

Srs.(as) Licitantes, bom dia.

Pregoeiro 25/06/2021
11:02:43

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Sr.(a)
Licitante, bom dia. Analisamos toda documentação de habilitação e não

encontramos qualquer inconsistência, realizaremos a habilitação de proposta e
logo após procedimentos a fim de finalizar a presente sessão. Agradeço e

observe as mensagens do sistema.
35.708.427/0001-

23
25/06/2021
11:02:58

Ciente.
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Sistema 25/06/2021
11:03:09

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos
para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no

julgamento´.
Pregoeiro 25/06/2021

11:03:23
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/06/2021 às

11:30:00.
Pregoeiro 25/06/2021

11:54:53
Srs.(as) Licitantes, agradeço a participação de todos, declaro encerrado o Pregão

Eletrônico 12/2021

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da
sessão pública

18/06/2021
09:00:02 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

18/06/2021
09:20:51 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

22/06/2021
16:17:23

Previsão de reabertura: 23/06/2021 16:00:00; aguardando o pronunciamento da
Unidade requisitante quanto aos novos documentos solicitados em diligência

Reativação 23/06/2021
15:25:08

Suspensão
administrativa

23/06/2021
17:35:12

Previsão de reabertura: 25/06/2021 11:00:00; SUSPENSÃO PARA ANÁLISE DE
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Reativação 25/06/2021
11:00:21

Abertura do prazo 25/06/2021
11:03:09 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

25/06/2021
11:03:23 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/06/2021 às 11:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o
artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
11:55 horas do dia 25 de junho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

RODRIGO FERREIRA MOURA
Equipe de Apoio

Voltar   
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00012/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

35.708.427/0001-23 - LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Água mineral
natural

Garrafão 20,00 L 4032 R$ 9,3200 R$ 7,4900 R$ 30.199,6800

Marca: REFRESQ
Fabricante: REFRESQ
Modelo / Versão: GARRAFÃO 20L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto será entregue nos locais indicados no Anexo I do instrumento convocatório, no
interior do Estado de Alagoas.

Total do Fornecedor: R$
30.199,6800

 
 

Valor Global da Ata: R$
30.199,6800

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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37408259449Usuário:

23/06/2021 12:46:33Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAV Adimplente35708427
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00012/2021 (SRP) 
 

Às 11:55 horas do dia 25 de junho de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00012/2021, referente ao
Processo nº 0002417-21.2020, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Água mineral natural
Descrição Complementar: Água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem:
retornável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4.032 Unidade de fornecimento: Garrafão 20,00 L
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,3200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA , pelo melhor lance de R$
7,4900 e a quantidade de 4.032 Garrafão 20,00 L .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 25/06/2021
11:55:53

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE
ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23, Melhor lance: R$ 7,4900

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3286 - 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  0909291

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 0908367

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

 X
Apesar da não exigência, licitante apresentou vários
atestados de qualificação técnica.0908367

 

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 e apresentada pelo
licitante docs. 

eventos: doc 01-  0909306; 

               doc 02 - 0906887

 

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

  
NÃO FOI NECESSÁRIO- PREGOEIRO REALIZOU CONSULTA
SITE OFICIAIS v. item 15 doc 01 do presente papel de
trabalho

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

Documentos certidão trabalhista, conjunta TCU, CNJ, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, FALÊNCIA/CONCORDATA

0909345

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0909352

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0909310
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18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

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 V. DOCS. ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

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 X   

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  0909347

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
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28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
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  0909354

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: 0906877/0908020

Resultado Fornecedor - 0909349

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 28/06/2021, às 22:37, 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
0909356 e o código CRC 3E33CDB9.
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PROCESSO : 0002417-21.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 12/2021.

 

Parecer nº 749 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 12/2021, objetivando o registro
de preços para aquisição de material de consumo - àgua mineral
natural, obtida de fontes naturais, envasada em garrafões de 20
litros, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros, a fim de
atender a demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior
do Estado na manutenção de suas atividades, no exercício
2020/2021, conforme termo de referência (0862106), aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração (0897976) e especificações
descritas no Anexo Único (0862286).

 
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 SEI nº 0909356.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

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

Comprasnet -
 0900287

DOU - 0901270

Portal - 0901281

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

Comprasnet -
 0900287

DOU - 0901270

Portal - 0901281

 

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

Publicação em:

02/06/2021
(Comprasnet)

07/06/2021 (DOU)

07/06/2021 (Portal)

Ata Pregão
12/2021 (0909347)
- 18/06/2021

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e 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 Ata Pregão
12/2021 (0909347)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM

Termo de
Adjudicação -
 0909354

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
SIM

Termo Resultado
por fornecedor -
0909349
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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

Conforme contido
na Informação
3286 - 0909356

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 0909356

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM Documentos -
0906887

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 0906949

11 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

TCU: 0909345

CADIN: 0909352

 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 3286 -
 0909356

 

Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela
Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 12/2021,
que visa o registro de preços para aquisição de material de consumo
- água mineral natural, a fim de atender a demanda das Unidades
Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na manutenção de suas
atividades, no exercício 2020/2021, conforme resultado por
fornecedor (0909349), tendo como licitante vencedor do item 1 a
empresa LIMA E GONCALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS
SAUDÁVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 35.708.427/0001-23,
pelo melhor lance no valor total de R$ 30.199,68 (trinta mil cento e
noventa e nove reais e sessenta e oito centavos).

 
 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
30/06/2021, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 30/06/2021, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0910461 e o código CRC 574AF5F3.

0002417-21.2020.6.02.8000 0910461v7
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CONCLUSÃO

Maceió, 01 de julho de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento que objetiva o registro de

preços para aquisição de material de consumo - água mineral
natural, envasada em garrafões de 20 litros, sem gás, a fim de
atender a demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior
do Estado na manutenção de suas atividades, no exercício
2020/2021, conforme Termo de Referência (0862106), aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração, por meio do Despacho GSAD
0897976, e especificações descritas no Anexo Único (0862286).

 
Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº 749/2021

(0910461), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral concluiu pela
legalidade do presente feito, realizado na modalidade pregão, na
forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, entendendo
não haver óbice à homologação do Pregão Eletrônico nº 12/2021,
conforme Resultado por Fornecedor (0909349), pela Empresa LIMA
E GONCALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o n° 35.708.427/0001-23, pelo melhor lance no
valor total de R$ 30.199,68 (trinta mil cento e noventa e nove reais e
sessenta e oito centavos).

 
Dessa forma, tendo em vista a regularidade de todos os

atos procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes autos conclusos a
Vossa Excelência, para os fins do disposto no art. 4º, inciso XXII, da
Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
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Geral, em 01/07/2021, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0911134 e o código CRC CE8FD780.

0002417-21.2020.6.02.8000 0911134v1
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PROCESSO : 0002417-21.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico nº 12/2021. Aquisição de Material de Consumo.Água Mineral.Garrafões de 20 litros.

Decisão nº 1387 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 749/2021 (0910461), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 12/2021, cujo
objeto é a aquisição de material de consumo - água mineral natural,
envasada em garrafões de 20 litros, sem gás, conforme Termo de
Referência (0862106), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração, por meio do Despacho GSAD (0897976), e
especificações descritas no Aexo Único (0862286).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa LIMA E
GONCALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o n° 35.708.427/0001-23, conforme Resultado
por Fornecedor (0909349),  pelo melhor lance no valor total de R$
30.199,68 (trinta mil cento e noventa e nove reais e sessenta e oito
centavos).

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
01/07/2021, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0911427 e o código CRC 598E9EB2.

0002417-21.2020.6.02.8000 0911427v4
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00012/2021 (SRP)

 
Às 15:18 horas do dia 02 de julho de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0002417-21.2020,
Pregão nº 00012/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Água mineral natural
Descrição Complementar: Água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem:
retornável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4.032 Unidade de fornecimento: Garrafão 20,00 L
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,3200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA , pelo melhor lance de R$ 7,4900
e a quantidade de 4.032 Garrafão 20,00 L .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 25/06/2021
11:55:53 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIMA E GONCALVES
COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23,

Melhor lance: R$ 7,4900

Homologado 02/07/2021
15:18:58

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2021.
À SLC, para publicar o resultado do certame,

destacando que há convocação de caadstro de reserva aberta
até o dia 5 do corrente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/07/2021, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0912377 e o código CRC 02DA10D9.

0002417-21.2020.6.02.8000 0912377v1
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05/07/2021 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6499497 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da
República

Imprensa Nacional
Envio Eletrônico de

Matérias
Comprovante de

Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de
publicação de matérias com as seguintes características:

   Data de envio: 05/07/2021 17:13:36
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 6499497
   Data prevista de publicação: 06/07/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal
indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de
adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos
Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

13642266
Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 12-2021 -LIMA E
GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS
LTDA..rtf

98a759ac987c1abc
16c636817fbc81d4 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 
 

 Data de abertura:  18/06/2021 09:00
 Número da portaria:  PORTARIA 168/2021
 Data de portaria:  07/04/2021
 Número do processo:  0002417-21.2020
 Número do pregão:  00012/2021 (SRP)
 Objeto:  Fornecimento de água mineral natural, obtida de fontes naturais, envasada em garrafões de 20 litros, sem gás,
acondicionada em garrafões de 20 litros para atender à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do
Estado na manutenção de suas atividades, no exercício 2020/2021.

 
 
    Item 1

Descrição: Água mineral natural
Descrição Complementar: Água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem:
retornável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4032 Unidade de fornecimento: Garrafão 20,00 L
Valor estimado: R$ 9,3200  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade
Ofertada

Valor
Adjudicado

35.708.427/0001-
23

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS
LTDA 4032 R$ 7,4900

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 02/07/2021 15:18 Data/Hora Final: 05/07/2021 12:00
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 05/07/2021 19:14
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 7,4900
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

1 41.221.951/0001-78 NATANIEL DUARTE DOS SANTOS 4032 02/07/2021 17:15:33

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

02/07/2021
15:18:58

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 02/07/2021
15:18 com data fim prevista para 05/07/2021 12:00 pelo valor de R$

7,4900.
Adesão ao cadastro

de reserva
02/07/2021
17:15:32 - Fornecedor 41.221.951/0001-78 - NATANIEL DUARTE DOS SANTOS

aderiu ao cadastro de reserva.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

05/07/2021
19:14:46

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

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

 

DESPACHO

Maceió, 05 de julho de 2021.
Devolvo os autos à SLC, após juntada da Ata de

Formação do Cadastro de Reserva, doc. 0913077.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/07/2021, 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
0913079 e o código CRC 16810BCB.

0002417-21.2020.6.02.8000 0913079v1
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Presidência da
República

Imprensa Nacional
Envio Eletrônico de

Matérias
Comprovante de

Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de
publicação de matérias com as seguintes características:

   Data de envio: 05/07/2021 17:13:36
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 6499497
   Data prevista de publicação: 06/07/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal
indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de
adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos
Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

13642266
Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 12-2021 -LIMA E
GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS
LTDA..rtf

98a759ac987c1abc
16c636817fbc81d4 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20
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