TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

Memorando nº 335 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 09 de abril de 2019.
Para: COMAP
Assunto: Aquisição, através de ARP, de Bebedouros de Água tipo garrafão

Prezada Coordenadora,
Iniciando os procedimentos de aquisição de material,
cabe-nos sugerir a realização de pregão para aquisição de 30
bebedouros conforme descrito no Termo de Referência e seu anexo
único neste processo.
As últimas aquisições destes itens, 15 unidades,
ocorreram em janeiro de 2018, ao preço unitário de R$ 538,49.
Segue pois, para deliberação e demais procedimentos.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção Substituto, em 09/04/2019, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0526681 e o código CRC 1040CA7C.
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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 O presente Termo de Referência tem por objetivo a
aquisição eventual, através de ARP, 30 bebedouros de água tipo
garrafão – Conta Contábil 123110125, necessários para atender aos
pedidos das unidades deste Tribunal, Fórum Eleitoral, cartórios
eleitorais e postos de atendimento, conforme especiﬁcações técnicas
contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar deste
documento;
1.2 A quantidade descrita é uma estimativa máxima para
fornecimento eventual durante 12 meses, com entregas em períodos
alternados ou não e quantidades dos pedidos definidas de acordo com
os levantamentos efetuados pela SEPAT;
1.3 Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra
mínima de 06 unidades.
2 – DA JUSTIFICATIVA
2.1 A aquisição está vinculada ao atendimento das
necessidades de melhoria nas condições de trabalho. Para tanto, a
Administração preocupou-se em realizar um procedimento aquisitivo
com a melhor relação custo-benefício mediante a estipulação de
critérios de aferição da qualidade conforme normas citadas neste
Termo de Referência;
3 – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
3.1 A aquisição eventual dos utensílios, objeto deste
Termo de Referência, será regida conjuntamente pela Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de
2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com
suas posteriores alterações 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
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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.
4 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1 Na proposta de preço deverá conter: discriminação
detalhada do produto, a dimensão exata do produto cotado, sem
conter medidas alternativas, a quantidade solicitada, o valor unitário
e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de validade
da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número
da conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para
possíveis pagamentos;
4.2 Os bens adquiridos deverão ser entregue no
Almoxarifado deste TRE, razão pela qual os valores a serem apostos
na proposta de preços da empresa deverá prever a incidência de
qualquer despesa, tais como transporte, tributos, embalagens,
serviços;
4.3 Será considerada vencedora uma ou mais empresas,
cuja proposta contenha o menor valor, por item, desde que atenda
as exigências contidas neste Termo de Referência, no seu Anexo
Único e no Edital do Pregão;
4.4 Junto com a proposta comercial ﬁnal (proposta
ajustada) a empresa deverá apresentar:
a) Declaração expressa, de que o produto cotado tem
garantia gratuita, através de assistência técnica autorizada, nesta
capital, por no mínimo: 12 meses, quanto aos reparos, substituição
de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de
fabricação e de funcionamento;
b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos
e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante tenha
apresentado proposta, para facilitar a visualização e identificação dos
mesmos;
c) Catálogo e/ou manual do produto, que conste
expressamente a garantia mínima de 12 meses e indique a
assistência técnica, autorizada pelo fabricante do produto, nesta
capital.
5 – PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
5.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias
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corridos, contados a partir da data de recebimento da Autorização de
Fornecimento. A empresa que não cumprir o prazo estipulado poderá
sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;
5.1.1 Local da Entrega: no almoxarifado deste
Regional, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa
Maceió-AL;
5.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses.
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A licitante contratada, durante a execução da
contratação, ﬁcará sujeita a aplicação de multa de mora e
convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
6.1 – 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de
atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a
não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 6.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
6.2 – 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns)
entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição
daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência
a 5 dias de atraso injustiﬁcado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
6.3 – 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao
previsto no item 6.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido no item 6.2;
6.4 – 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota
de Empenho.
Além disso o fornecedor será passível das sanções
previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993
As multas de mora e convencional por inexecução
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não
ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato celebrado.
7 – DO PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis, em
uma única parcela, por empresa, mediante crédito em contacorrente, após a entrega do mobiliário e aceite definitivo;
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pagamento.
pagamento.

7.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
7.3 Em

nenhuma

hipótese

haverá

antecipação

de

7.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos ﬁscais determinados pela legislação
tributária.
7.5 O pagamento será creditado em favor do fornecedor
através de ordem bancária em conta-corrente, indicada pelo
fornecedor, após aceitação dos bens licitados.
7.6 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;
apurado:

I = Índice de atualização ﬁnanceira = 0,0001644, assim

I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%
8
–
DA
GESTÃO,
ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

FISCALIZAÇÃO

E

8.1 A gestão e ﬁscalização será exercida pela Seção de
Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no
decorrer do período do contrato, bem como rejeitar, totalmente ou
em parte, qualquer bem que não esteja de acordo com as exigências
do edital ou aquele que não seja comprovadamente original e novo,
assim considerados de primeiro uso.
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8.2 Os eletrodomésticos serão recebidos:
8.2.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado,
que informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção
de Patrimônio;
8.2.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias
úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os
testes de qualidade, quantidade, marca e especificações exigidas.
8.3 A empresa deverá efetuar a entrega dos
eletrodomésticos em perfeitas condições de uso, conforme a proposta
apresentada, as especiﬁcações técnicas e os níveis de qualidade
exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão;
9 – DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
9.1 Fornecer os produtos de alta qualidade, observando
rigorosamente os prazos, as especiﬁcações e exigências
estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão, e na
Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
9.2 Fornecer assistência técnica gratuita, durante o
período da garantia mínima de 12 meses, por meio de Assistência
Técnica Autorizada pelo Fabricante;
9.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas
aos materiais, mão de obra, embalagens, ferramentas, fretes,
transportes, impostos, taxas, emolumentos ou quaisquer outras
incidentes sobre o fornecimento;
9.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente
à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus
empregados na entrega do material, incluindo as entregas feitas por
transportadora;
9.5 Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura,
discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo marca e
modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as medidas de
aceites e pagamentos.
10 – DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL
10.1 Proporcionar todas as facilidades para que a
empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;
10.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais
entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo
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fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
10.3 Designar unidade administrativa para acompanhar
e ﬁscalizar a entrega dos bens, bem como, efetuar os recebimentos
provisórios e definitivos;
10.4 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
11 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
11.1 Aplica-se ao presente processo as disposições
estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL,
Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se
refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:
11.2 que os bens sejam constituídos, no todo ou em
parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável;
11.3 que sejam observados os requisitos ambientais para
a obtenção de certiﬁcação do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;
11.4 que os bens devam ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir
a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
11.5 que os bens não contenham substâncias perigosas
em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS
(Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
11.6 que os bens apresentem menor consumo e maior
eﬁciência energética, aprovados no Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”, aposta
ao produto e/ou em sua embalagem;
11.7 que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases
refrigerantes ecológicos, sempre que disponíveis no mercado.
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção Substituto, em 09/04/2019, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DOS BENS

Bebedouro elétrico de coluna
a) refrigerados por compressor, com utilização de gás ecológico;
b) tipo coluna, que suporte garrafão contendo 20 litros de água;
c) material: confeccionado em plástico injetado de alto impacto e
aço,
d) cor predominante: Branca;
e) capacidade para suportar garrafão de 20 litros;
f) aprovado pelo INMETRO, com selo de comprovação;
g) tensão elétrica de 220 volts, com o consumo de energia
máximo de 13 Kwh/mês,
h) capacidade frigoríﬁca de no mínimo 3 litros de água gelada
por hora; reservatório de água vedado e atóxico;
i) potência mínima de 90 W, sendo silencioso;
j) duas alças laterais, uma em cada lado, para facilitar o
deslocamento. Item importante para evitar queda no transporte do bem;
l) duas torneiras independentes, água natural e água gelada;
m) bandeja removível de retenção de água, para facilitar
higienização;
n) termostato com controle gradual de temperatura de água
gelada entre 4°-5ºc à 14°-15ºc;
o) sistema de abertura automática (tipo Easy Open ou similar) da
“boca” do garrafão. Item importante para permitir uma melhor higiene na
reposição dos botijões;
p) distância entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo de
13 cm e máximo de 25 cm de altura;
q) Medidas, com variação para mais ou para menos de 10%:
Largura: 32 cm; Altura: 100 cm; Profundidade: 32 cm; Peso: 12 kg;
r) Itens inclusos: Bebedouro e manual em português (impresso
ou link da internet)
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Data: 04/07/2018
Hora: 18:14

Quantitativa UA

Página: 1

Proposta Orçamentária: 2019
UA: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO
ESTADO DE ALAGOAS
MANUTENÇÃO GERAL
REAPARELHAMENTO
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
4490.52.08 - APAR. EQUIP. UTENS. MÉD. ODONT. LABOR. HOSPITALAR
Item
Unid. Med.
ASPIRADOR DE SECREÇÕES
CADEIRA DE RODAS
TOTAL

Qtde

UNIDADE
UNIDADE

Valor Unit.
1
2

250,00
1.200,00

4490.52.08 - APAR. EQUIP. UTENS. MÉD. ODONT. LABOR. HOSPITALAR

Valor Total
250,00
2.400,00
2.650,00

Justificativas

Justificativa UA-1
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió.
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

Justificativa UA-2
Oferecer deslocamento adequado aos servidores, magistrados e seus respectivos dependentes com dificuldade de deambular e
portadores de necessidades especiais que buscam atendimento na AAMO, bem como aos eleitores no Forum Eleitoral de Maceió.
Auxiliar no tratamento de doencas respiratórias em servidores e magistrados.
Aquisição de 02 cadeiras de rodas de valor unitário R$ 1.200,00 totalizando R$ 2.400,00 e 01 aspirador de secreção de valor unitário
R$ 250,00 totalizando R$ 250,00.

TOTAL

2.650,00

EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

MÓVEIS
4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Item

Unid. Med.

ARMÁRIO ALTO - ABERTO/FECHADO
CADEIRA
ESTAÇÃO DE TRABALHO
LONGARINA 3 LUGARES
POLTRONA
TOTAL

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

Qtde

Valor Unit.

18
135
20
100
100

1.350,00
0,00
990,00
350,00
980,00

4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Valor Total
24.300,00
0,00
19.800,00
35.000,00
98.000,00
177.100,00

Justificativas

Justificativa UA-1
Aquisição de mobiliário para atender a reposição de bens dos Cartórios Eleitorais, prédio Sede e Forum Eleitoral de Maceió, sendo:
18 armários alto de valor unitário R$ 1.350,00, totalizando R$ 24.300,00; 20 estações d trabalho de valor unitário R$ 990,00,
totalizando R$ R$ 19.800,00; 100 longarinas de valor unitário 350,00 totalizando R$ 35.000,00: 135 cadeiras fixas de valor unitário R$
144,00 totalizando R$ 19.440,00 e 100 poltronas giratórias de valor unitário R$ 980,00, totalizando R$ 98.000,00.

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais
para redução: a) Custeio -5,82%; b) Investimento -78,82%, sendo seguido a orientação quanto ao contrato da CTIS.
TOTAL

177.100,00

MÓVEIS

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS
4490.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Item
CAFETEIRA
FORNO DE MICROONDAS
FRIGOBAR
TELEVISOR

Proposta Orçamentária 2019 (0526867)

Unid. Med.
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

Qtde

Valor Unit.
7
7
5
6

124,00
381,86
694,80
1.202,67
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Valor Total
868,00
2.673,02
3.474,00
7.216,02

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Data: 04/07/2018
Hora: 18:14

Quantitativa UA

Página: 2

Proposta Orçamentária: 2019
TOTAL

4490.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

4490.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
Item
LIVROS
TOTAL

14.231,04

Unid. Med.

Qtde

UNIDADE

Valor Unit.
1

23.182,71

4490.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

TOTAL

UNIDADE
UNIDADE

Qtde

Valor Unit.

5
30

436,60
2.105,00

4490.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Item

Unid. Med.

VENTILADOR DE CHÃO (PEDESTAL)
TOTAL

23.182,71
23.182,71

4490.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Item
Unid. Med.
BEBEDOURO
CONDICIONADOR DE AR

Valor Total

Valor Total
2.183,00
63.150,00
65.333,00

Qtde

UNIDADE

Valor Unit.
7

171,86

4490.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Valor Total
1.203,02
1.203,02

Justificativas

Justificativa UA-1
Aquisição de equipamentos para reposição nos CArtórios Eleitorais. prédio Sede e Forum Eleitoral de MAceió. Sendo 10 frigobar de
valor unitário R$ 780,00 totalizando R$ 7.800,00; 12 televisores de valor unitário R$ 1.350,00 totalizando R$ 16.200,00; 10
bebedouros de valor unitário R$ 490,00 totalizando 4.900,00; 15 ventiladores de valor unitário R$ 180,00 totalizando 2.700,00. 30
condicionadores de ar, sendo: 06 condicionadores SPLI de 12.000 BTU's de valor unitário R$ 1.450,00 totalizando R$ 8.700,00; 06
condicionadores de SPLIT de 18.000 BTU's de valor unitário R$ 2.050,00 totalizando R$ 12.300,00; 06 condicionadores de ar SPLIT
de 24.000 BTU's de valor unitário R$ 2.550,00 totalizando R$ 15.300,00; 03 condicionadores de ar tipo janela de 10.000 BTU's de
valor unitário R$ 1.250,00 totalizando R$ 3.750,00; 03 condicxionadores de ar tipo janela de 18.000BTU's de valor unitário R$
1.850,00 totalizando R$ 5.550,00; 03 condionadores de ar tipo janela de 21.000BTU's de valor unitário R$ 2.150,00 totalizando R$
6.450,00 e 03 condicionadores de ar tipo janela de 30.000 BTU's de valor unitário R$ 3.700,00 totalizando R$ 11.100,00.
Aquisição de livros no valor total de R$ 32.000,00, para atualização do acervo deste Regional.

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais
para redução: a) Custeio -5,82%; b) Investimento -78,82%, sendo seguido a orientação quanto ao contrato da CTIS.
TOTAL

103.949,77

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS

VEÍCULOS
4490.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Item
AUTOMÓVEIS
FURGAO
TOTAL

Qtde

UNIDADE
UNIDADE

Valor Unit.
0,00
0,00

2
1

4490.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

4490.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS
Item
VEÍCULOS DIVERSOS
TOTAL

Unid. Med.

Valor Total
0,00
0,00
0,00

Unid. Med.
UNIDADE

Qtde

Valor Unit.
1

4490.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS

0,00

Valor Total
0,00
0,00

Justificativas

Justificativa UA-1
Aquisição de veículos para atender a necessidade de renovar a frota de veículos do TRE-AL. Visa substituir 02 "GOL" adquiridos em
2011 e 01 JUMPER adquirido em 2010 e 01 caminhão IECO adquirido em 2012.

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais
para redução: a) Custeio -5,82%; b) Investimento -78,82%, sendo seguido a orientação quanto ao contrato da CTIS.

TOTAL
TOTAL

0,00

VEÍCULOS

283.699,77

REAPARELHAMENTO

Proposta Orçamentária 2019 (0526867)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Data: 04/07/2018

Quantitativa UA

Hora: 18:14
Página: 3

Proposta Orçamentária: 2019
TOTAL
TOTAL

283.699,77

MANUTENÇÃO GERAL
02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL NO ESTADO DE ALAGOAS

Proposta Orçamentária 2019 (0526867)
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283.699,77

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
Tendo em vista a necessidade de aquisição de
bebedouros de água, tipo garrafão, encaminho o Termo de
Referência SEPAT 0526682 para a análise e aprovação, caso
seja de sua aquiscência.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/04/2019, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528395 e o código CRC 41149F63.

0002996-03.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0528395

0528395v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2019.
À COMAP/SEPAT,
Sra. Coordenadora, Sr. Chefe,
Ante a documentação colacionada, observo que o quantitativo apontado para aquisição
no Termo de Referência (evento 0526682) encontra-se incompatível com o previsto na
Proposta Orçamentária para o ano de 2019, acostada no evento 0526867.
Dessa forma, devolvo os presentes autos para indicação da necessidade de adequação
do referido TR, o que deve ser providenciado pela unidade demandante, se for o caso,
ou de compatibilização da Proposta Orçamentária do ano em curso.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/04/2019, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529078 e o código CRC 7EF0C575.

0002996-03.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0529078

0529078v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2019.

À SEPAT
Senhor Chefe,
Encaminho os presentes autos para que seja
providenciada a alteração do Termo de Referência ou a
compatibilização da Proposta Orçamentária em curso,
conforme indicado no Despacho GSAD 0529078.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/04/2019, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529984 e o código CRC 9EC2BC05.

0002996-03.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0529984

0529984v1
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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 O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição eventual, através de
ARP, 30 bebedouros de água tipo garrafão – Conta Contábil 123110125, necessários
para atender aos pedidos das unidades deste Tribunal, Fórum Eleitoral, cartórios
eleitorais e postos de atendimento, conforme especificações técnicas contidas no
Anexo Único, parte integrante e complementar deste documento;
1.2 A quantidade descrita é uma estimativa máxima para fornecimento eventual
durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e quantidades dos
pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela SEPAT;
1.3 Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra mínima de 05 unidades.

2 – DA JUSTIFICATIVA
2.1 A aquisição está vinculada ao atendimento das necessidades de melhoria nas
condições de trabalho. Para tanto, a Administração preocupou-se em realizar um
procedimento aquisitivo com a melhor relação custo-benefício mediante a estipulação
de critérios de aferição da qualidade conforme normas citadas neste Termo de
Referência;

3 – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
3.1 A aquisição eventual dos utensílios, objeto deste Termo de Referência, será regida
conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de
31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores
alterações 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.

4 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
Termo de Referência SEPAT 0530214
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4.1 Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do produto, a
dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, a quantidade
solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de
validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número da
conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;
4.2 Os bens adquiridos deverão ser entregue no Almoxarifado deste TRE, razão pela
qual os valores a serem apostos na proposta de preços da empresa deverá prever a
incidência de qualquer despesa, tais como transporte, tributos, embalagens, serviços;
4.3 Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja proposta contenha
o menor valor, por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de
Referência, no seu Anexo Único e no Edital do Pregão;
4.4 Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa deverá
apresentar:
a) Declaração expressa, de que o produto cotado tem garantia gratuita, através de
assistência técnica autorizada, nesta capital, por no mínimo: 12 meses, quanto aos
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de
fabricação e de funcionamento;
b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a
visualização e identificação dos mesmos;
c) Catálogo e/ou manual do produto, que conste expressamente a garantia mínima de
12 meses e indique a assistência técnica, autorizada pelo fabricante do produto, nesta
capital.

5 – PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
5.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir da
data de recebimento da Autorização de Fornecimento. A empresa que não cumprir o
prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;
5.1.1 Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida Menino
Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL;
5.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses.

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
6.1 – 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante no item 6.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

Termo de Referência SEPAT 0530214
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6.2 – 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada
a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;
6.3 – 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 6.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 6.2;
6.4 – 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.
7 – DO PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis, em uma única parcela, por
empresa, mediante crédito em conta-corrente, após a entrega do mobiliário e aceite
definitivo;
7.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
7.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
7.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
7.5 O pagamento será creditado em favor do fornecedor através de ordem bancária
em conta-corrente, indicada pelo fornecedor, após aceitação dos bens licitados.
7.6 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;
Termo de Referência SEPAT 0530214
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I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%

8 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
8.1 A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato, bem como rejeitar,
totalmente ou em parte, qualquer bem que não esteja de acordo com as exigências do
edital ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim considerados de
primeiro uso.
8.2 Os eletrodomésticos serão recebidos:
8.2.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até
03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;
8.2.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade,
marca e especificações exigidas.
8.3 A empresa deverá efetuar a entrega dos eletrodomésticos em perfeitas condições
de uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão;

9 – DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
9.1 Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas;
9.2 Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;
9.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
9.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
9.5 Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Termo de Referência SEPAT 0530214

SEI 0002996-03.2019.6.02.8000 / pg. 20

Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.

10 – DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
10.1 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
10.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
10.3 Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,
bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
10.4 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

11 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
11.1 Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos
aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:
11.2 que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável;
11.3 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO,
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;
11.4 que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
11.5 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
11.6 que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética,
aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”,
aposta ao produto e/ou em sua embalagem;
11.7 que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos,
sempre que disponíveis no mercado.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Chefe de
Seção, em 16/04/2019, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Termo de Referência SEPAT 0530214

SEI 0002996-03.2019.6.02.8000 / pg. 21

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530214 e o código CRC C3EF3497.

0002996-03.2019.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2019.
Sra. Coordenadora.
Encaminhamos em anexo (0530214) o termo de referência retificado, conforme
solicitado pela SAD.
Att.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ANTÔNIO VIEIRA COSTA, Chefe de
Seção, em 16/04/2019, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530223 e o código CRC 3B42E015.

0002996-03.2019.6.02.8000

Despacho SEPAT 0530223

0530223v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
Encaminho os presentes autos, para continuidade
do feito, após alteração do número mínimo de bebedouros a
serem adquiridos.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/04/2019, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530290 e o código CRC F897CD5F.

0002996-03.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0530290
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2019.
À Direção-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

Senhor Diretor,
Demonstrada a previsão orçamentária da despesa
(0526867), o que retrata sua pertinência com o planejamento de
aquisições para o corrente exercício, aprovo o TR de
evento 0530214 e evoluo o feito à consideração superior do Ilm.º Sr.
Diretor-Geral, em observância ao disposto no art. 7º da Resolução
TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.
Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peçolhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/04/2019, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530756 e o código CRC C1C74785.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2019.
Considerando
a
informação
contida
no
despacho 0530756, e à luz do art. 7º da Resolução TRE/AL nº
15.787/2017, determino o encaminhamento do feito à Coordenadoria
de Material e Patrimônio para a competente instrução visando à
aquisição de bebedouros de água tipo garrafão para atender às
demandas das unidades deste Tribunal.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, DiretorGeral em exercício, em 23/04/2019, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531224 e o código CRC 1C0D83E5.

0002996-03.2019.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Diante do Despacho GDG 0531224, encaminho os
presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/04/2019, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532215 e o código CRC 557590BF.

0002996-03.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0532215
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SEI 0002996-03.2019.6.02.8000 / pg. 27

Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Relatório de Cotação: Cotação Rápida 419
Pesquisa concluída no dia 24/04/2019 16:41:40

ITEM

(IP: 186.208.71.210)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

5

30 Unidades

537,27

R$16.118,10

Valor Global:

R$16.118,10

1) BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO

Detalhamento dos Itens
Item 1: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO

R$537,27

Quantidade

Descrição

Observação

30 Unidades

BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL ABS (COPOLÍMERO DE ACRILONITRILA), TIPO ELÉTRICO DE COLUNA,
ACABAMENTO EXTERNO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA COR BRANCA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA) CUBA AÇO INOX

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R$530,00

Órgão: MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

D a t a : 01/12/2018 00:00

SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

Modalidade: Dispensa de Licitação

Objeto: Aquisição de material permanente: Ar Condicionado, Refrigerador tipo Frigobar e
bebedouro, em favor desta SFA-CE, conforme descrições contidas nos PCMES
02/2018 e 05/2018.

S R P : NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 4/2018 /
UASG: 130022

Descrição: BEBEDOURO REFRIGERADO ( EXCETO PORTATIL / FIXO
CLASSIFICADO NA CLASSE 4510 ) - BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE
COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE
ALIMENTAÇÃO 220V; 02 (DUAS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE
ECOLÓGICO(R134A); TERMOSTATO EXTERNO PARA CONTROLE GRADUAL
DA HORA DE ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR
HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁTICA DO

Lote/Item: 5/1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: unidade
U F : CE

GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; POTÊNCIA DE ATÉ 110W; NA COR
BRANCA OU PRETA. GARANTIA 01 (UM) ANO.
CatMat: 6173 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO , BEBEDOURO REFRIGERADO (
EXCETO PORTATIL NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

00.476.308/0001-08
* VENCEDOR *

M P A VALENTE SERVICE ME - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$530,00

Marca: Sem marca
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: BEBEDOURO DO TIPO TORRE (DE COLUNA) COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20L; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V; 02 (DUAS) TORNEIRA
S (ÁGUA NATURAL E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR COM USO DE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO(R134A); TERMOSTATO EXTERNO PARA
CONTROLE GRADUAL DA HORA DE ÁGUA GELADA; ALTO DESEMPENHO (MÍNIMO 2,80 LITROS POR HORA DE ÁGUA GELADA); SISTEMA DE ABERTURA AUTOMÁT
ICA DO GARRAFÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO; POTÊNCIA DE ATÉ 110W; NA COR BRANCA OU PRETA. GARANTIA 01 (UM) ANO.
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CNPJ
Estado:
CE

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR
Cidade:
Fortaleza

Endereço:
R ALVARO FERNANDES, 280

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Nome de Contato:
Marcos Paulo

Telefone:
(85) 3062-4223

Email:
mpaservice@ig.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R$550,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

D a t a : 08/01/2019 10:00

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes
(mobiliário), incluindo a confecção e instalação de bancada; instalação de
divisória e jogo de ferragens; abertura de parede de gesso; instalações de
portas; demolição de parede de gesso acartonado e remoção de parede naval e
entulhos, visando atender à Secretaria de Estado da Justiça SEJUS..
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO DE GARRAFÃO - Bebedouro
elétrico tipo coluna para acomodar garrafões de até 20 litros, com capacidade
para refrigerar no mínimo 3,5 litros/hora de água gelada; duas torneiras
embutidas, servindo água na temperatura natural e gelada, sendo removíveis
para higienização; sistema de controle frontal de temperatura de no mínimo 3
posições; reservatório em material de alto impacto não toxico. Voltagem: 110v.

S R P : NÃO
Identificação: NºPregão:5642018 / UASG:925373
Lote/Item: 1/11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/01/2019 12:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
U F : RO

Será aceito bivolt. com garantia mínima de 12 (doze) meses.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.255.167/0001-17
* VENCEDOR *

V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME

R$550,00

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
M o d e l o : EGC35B
Descrição: BEBEDOURO DE GARRAFÃO - Bebedouro elétrico tipo coluna para acomodar garrafões de até 20 litros, com capacidade para refrigerar no mínimo 3
,5 litros/hora de água gelada; duas torneiras embutidas, servindo água na temperatura natural e gelada, sendo removíveis para higienização; sistema de controle
frontal de temperatura de no mínimo 3 posições; reservatório em material de alto impacto não toxico. Voltagem: 110v. Será aceito bivolt. com garantia mínima
de 12 (doze) meses.
Estado:
RO

Cidade:
Ariquemes

Endereço:
R CACOAL, 2432

Nome de Contato:
VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS

Telefone:
(69) 3536-6063

Email:
vscolp@hotmail.com

Preço (ComprasNet) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R$569,48

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

D a t a : 18/03/2019 14:11

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

S R P : SIM

13ºBrigada de Infantaria Motorizada

Identificação: NºPregão:72018 / UASG:160095

58ºBatalhão de Infantaria Motorizado

Lote/Item: /64

Objeto: Pregão para aquisição de material permanente..
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO,
MATERIAL ABS (COPOLÍMERO DE ACRILONITRILA), TIPO ELÉTRICO DE
COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA
COR BRANCA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA) CUBA AÇO INOX
CatMat: 368398 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2
TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA) CUBA AÇO INOX, MATERIAL ABS
(COPOLÍMERO DE ACRILONITRILA), TIPO ELÉTRICO DE COLUNA,

Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/04/2019 15:29
Homologação: 10/04/2019 17:19
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: UNIDADE
U F : GO

ACABAMENTO EXTERNO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA COR
BRANCA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

20.483.193/0001-96
* VENCEDOR *

BRASIDAS EIRELI - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$569,48
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LIBELL
Fabricante: LIBELL
M o d e l o : MASTER
Descrição: Bebedouro de coluna. características: - características mínimas: termostato frontal com 3 níveis de temperatura: 5oc a 15oc, potência 95, baixo con
sumo de energia, torneiras com fluxo contínuo e controlado dimensões aproximadas: 31,2 x 100,4 x 31,1 cm (l x a x p) peso aprox.: 14,8 kg voltagem 220v . gar
antia mínima de 12 meses.
Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SC

Blumenau

R ADOLFO WRUCK, 65

(47) 3041-4138

Preço (ComprasNet) 4: Preço do Fornecedor Vencedor

R$400,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

D a t a : 28/02/2019 10:00

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar do Sul

S R P : SIM

5ª Região Militar

Identificação: NºPregão:82018 / UASG:160230

15ªBrigada de Infantaria Mecanizada

Lote/Item: /61

15ªCompanhia de Engenharia de Combate
Objeto: Aquisição de materiais permanentes em proveito da 15ª Companhia de
Engenharia de Combate Mecanizada e demais Unidades Participantes..
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO,
MATERIAL ABS (COPOLÍMERO DE ACRILONITRILA), TIPO ELÉTRICO DE
COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA
COR BRANCA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS 2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA) CUBA AÇO INOX

Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/04/2019 10:58
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
U F : PR

CatMat: 368398 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2
TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA) CUBA AÇO INOX, MATERIAL ABS
(COPOLÍMERO DE ACRILONITRILA), TIPO ELÉTRICO DE COLUNA,
ACABAMENTO EXTERNO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA COR
BRANCA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

02.602.747/0001-45
* VENCEDOR *

DIGISERVI TRADING LTDA - ME

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$400,00

Marca: Karina
Fabricante: Karina
M o d e l o : K20
Descrição: Bebedouro elétrico de coluna para garrafão de 20 litros. Material do gabinete: plástico injetado, aço inox ou aço com pintura eletrostática anti-corro
siva. Termostato regulável, duas torneiras, uma para água gelada e outra para água natural e bandeja coletora removível para limpeza. Componentes internos at
óxicos. Compressor a base de gás não cfc. Dimensões aproximadas: 100 x 33 x 35cm. Alimentação: 220v
Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SP

São Paulo

R DOS RODRIGUES, 177

(11) 3862-2180

Preço (ComprasNet) 5: Preço do Fornecedor Vencedor

R$636,89

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 15/02/2019 10:06

Fundação Joaquim Nabuco

Modalidade: Pregão Eletrônico

Superintendência de Planejamento e Administração

S R P : NÃO

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de equipamentos
eletrodomésticos, acessórios de som, mobiliário e instrumentos musicais para
atender às demandas do Museu do Homem do Nordeste, do Engenho
Massangana e da Divisão dos Órgãos Colegiados, da Fundação Joaquim
Nabuco..

Identificação: NºPregão:32019 / UASG:344002
Lote/Item: 1/5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/02/2019 15:52

Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO - Bebedouro do tipo coluna com
capacidade para garrafão de 20 litros; sistema de refrigeração por compressor;
gabinete em plástico injetado e chapa de aço inox; gás refrigerante ecológico;
bandeja de água removível; 2 (duas) torneiras (água natural e gelada); 220 V;
Fabricado no Brasil, nível A de consumo de energia e com selo do Inmetro.

Homologação: 19/02/2019 12:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: UN
U F : PE
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

27.602.029/0001-08
* VENCEDOR *

JLM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R$636,89

Marca: MASTER FRIO
Fabricante: MASTER FRIO ICY COMPRESSOR
M o d e l o : MASTER FRIO ICY COMPRESSOR
Descrição: Bebedouro do tipo coluna com capacidade para garrafão de 20 litros; sistema de refrigeração por compressor; gabinete em plástico injetado e cha
pa de aço inox; gás refrigerante ecológico; bandeja de água removível; 2 (duas) torneiras (água natural e gelada); 220 V; Fabricado no Brasil, nível A de consumo
de energia e com selo do Inmetro; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Endereço:
,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2019.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Veio o procedimento para instrução de aquisição de 30(trinta) Bebedouros, onde para
o exercício de 2019, uma compra mínima de 06 unidades, conforme
Memorando (0526681) e Termo de Referência (0526682).
Feita a pesquisa de preços completa na ferramenta Banco de Preços, encontramos o
valor médio total estimado para a aquisição de R$ 16.118,10 (Dezeseis mil, cento e e
dezoito reais e dez centavos), conforme Relatório (0534501).
Indicamos o número do CATMAT encontrado para o item requerido, 368398;
Assim, sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de licitação, na modalidade
Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), com base na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs 5.450/2005 e 7.892/2013, com
participação restrita a microempresas e empresas de pequeno porte.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 29/04/2019, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534515 e o código CRC 129010C2.
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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 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
De acordo com o Despacho SEIC 0534515, encaminho os
presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,
conforme determina o mencionado artigo.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/05/2019, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0537312 e o código CRC 7569CE5D.
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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 maio de 2019.

À SLC, para registro prévio da IRP e posterior
elaboração da minuta do edital.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/05/2019, às 21:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538496 e o código CRC 84AC038E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de maio de 2019.

À SGO,
Para
(0537312).

as

providências

do

despacho

COMAP

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/05/2019, às 09:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538561 e o código CRC 6453D92C.
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SIASGnet IRP

Page 1 of 1

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Ambiente: PRODUÇÃO

Analisar IRP

Quadro de IRP

Sair
10/05/2019 09:19:49

Quadro de IRP - Detalhes do Item da IRP

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL
N° da IRP

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Situação da IRP

70011 - 00010/2019

Aberta

Gestor de Compras Responsável

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Data Provável da Licitação

10/06/2019
Objeto

Aquisição eventual, através de ARP, de 30 bebedouros de água tipo garrafão, necessários para atender aos pedidos das unidades do TRE/AL,
Fórum Eleitoral, Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento.




Eventos da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Alterações de Fase da IRP
Fase

Data/Hora do Registro
10/05/2019 - 09:03
10/05/2019 - 09:18

Edição
Aberta

Alterado Por
ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR

Manifestações de Interesse da IRP
Nenhum registro a ser exibido.

Itens da IRP
N° do Item
1

Tipo de Item
Material

Item
368398-BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO

Data Limite para Envio de Proposta
22/05/2019

Situação
Aberto

Um registro encontrado.

Resumo da IRP

Comprovante (0539345)
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Resumo da IRP
Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL
Modalidade de Licitação

Pregão Eletrônico

N° da IRP

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
70011 - 00010/2019

Tipo de Licitação

Data Provável da
Licitação

Menor Preço

Prazo Estimado de
Validade da Ata

10/06/2019

12

Compra
Nacional

Sim

Gerenciada/Autorizada
ME/SGD

Não

Objeto

Aquisição eventual, através de ARP, de 30 bebedouros de água tipo garrafão, necessários para atender aos pedidos das unidades
do TRE/AL, Fórum Eleitoral, Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento.




Gestor de Compras
Gestor de Compras Responsável
Nome

CPF

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
DDD/Telefone

82

954.470.834-00

DDD/Fax

E-mail

21227765

slc@tre-al.gov.br

Gestor de Compras Substituto
Nome

CPF

DDD/Telefone

DDD/Fax

E-mail

UASG Gerenciadora
UASG Gerenciadora

Órgão da UASG

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

14000 - JUSTICA ELEITORAL

Logradouro

Número

Complemento

PRAçA VISCONDE DE SINIMBU SN
Bairro

Município

CEP

Maceió/AL

57000000

Itens da IRP
N° do Tipo de
Item
Item

Item

3683981 Material BEBEDOURO ÁGUA
GARRAFÃO

Unidade de
Fornecimento

UNIDADE

Critério de
Julgamento

Valor Unitário
Estimado (R$)

Menor Valor

UASG - Município/UF de Entrega Quantidade

70011 TRIBUNAL
537,2700 REGIONAL
Maceió/AL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

30

Um registro encontrado.

Adicional
Observação



Anexo(s)
Nenhum registro a ser exibido.
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10/05/19 11:46
DATA EMISSAO
DATA LIMITE
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
FAVORECIDO
TAXA CAMBIAL

:
:
:
:
:
:

USUARIO : TONY SA
10Mai19
NUMERO : 2019PE000205
31Dez19
070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
00001 - TESOURO NACIONAL

OBSERVACAO / FINALIDADE
UA:SEPAT. RESERVA DE CRéDITO PARA ATENDIMENTO DO REGISTRO DE PREçOS DESTINADO
à AQUISIçãO DE BEBEDOURO DE áGUA TIPO GARRAFãO, EM CONFORMIDADE COM O CONSIGNADO NO PROC. 0002996-03.2019.6.02.8000.
EVENTO ESF PTRES
401081 1 084621

FONTE
ND
0100000000 449052

UGR

PI
AREA PERMAN

LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Anexo Pré-empenho n.º 205/2019 (0539611)

UG : 070011

V A L O R
2.686,35

10Mai19

11:43
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
Pré-empenho n.º 205/2019 (SEI 0539611)
Observação:
Parâmetro de cálculo:
Valor estimado para 30 (trinta) unidades: R$ 16.118,10 (Dezeseis
mil, cento e e dezoito reais e dez centavos).
Valor unitário: R$ 537,27 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte
e sete centavos).
Aquisição mínima para o exercício de 2019: 05 unidades (SEI
0530214).
Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 10/05/2019, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539612 e o código CRC 42DC8D26.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0539612
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Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Ambiente: PRODUÇÃO

Analisar IRP

Quadro de IRP

Sair
23/05/2019 16:04:05

Analisar IRP

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

N° da IRP

70011 - 00010/2019

Itens da IRP

N°
Tipo de
do
Item
Item

Item

3683981 Material BEBEDOURO
ÁGUA GARRAFÃO

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

UNIDADE

Menor Valor

Valor
Unitário
Estimado
(R$)

537,2700

UASG - Município/UF de Entrega Situação colunaAcoes
Quantidade
70011 TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE
ALAGOAS

Maceió/AL

30

Deserto

Analisar

Um registro encontrado.

Resumo da IRP

Editar IRP

Cancelar IRP

Solicitar Confirmação

Disponibilizar para Inclusão do Aviso

Comprovante de IRP (deserta) (0546388)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0002996-03.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
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
permanente – bebedouros de água, 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 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/15 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio
licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, o Decreto nº
8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei
nº 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
permanente – bebedouros de água, conforme especificações descritas neste edital e
seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
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,
observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral
a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior
que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o
preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida
licitação.
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3 - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 45 (quarenta e cinco)
dias corridos contados do recebimento Autorização de Fornecimento, por e-mail, na
Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av.
Menino Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 33281947, no horário normal de expediente deste Regional.
3.2.
meses.

O prazo de garantia dos equipamentos será de, no mínimo, 12 (doze)

4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio
do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido
diploma legal.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos da punição;
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4.

Estrangeiras que não funcionem no País;

4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
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administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o
disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito
obrigatório para fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha,
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do
Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do
Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição
do item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
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a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado
o disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste edital.
6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante,
para que a descrição complementar não contrarie as especificações
constantes no edital, sob pena de desclassificação.
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na
execução contratual.
6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou
qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação
somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item
6.12.
6.4.4.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do
item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de
Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a
alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de
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tais procedimentos.
6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado
pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo
sistema, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax,
número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de
pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação
sugerido no ANEXO II.
6.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de
boa qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a
empresa ainda deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade
pela Seção de Almoxarifado deste Tribunal.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas,
as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário do item
ofertado.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
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8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação
no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos
lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada,
automaticamente, a recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado
o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas neste Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor unitário de R$ 537,27 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte e sete
centavos), que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e,
de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em
busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou
o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
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uma proposta ou lance que atenda ao edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2014, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147, de
07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
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10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
10.5.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de
contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe
o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.5.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de
cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.5.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
10.5.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.5.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.5.1. e 10.5.3.
10.5.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.6.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na
alínea a.1 do item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação
posterior.
10.7.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.8.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio
da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.9.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
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do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.treal.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do
recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais
licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro,
submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles
atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente

Minuta de edital (0546727)

SEI 0002996-03.2019.6.02.8000 / pg. 50

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 14.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.
14.3.1. 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.
14.3.2. 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.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro
do prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades
aludidas no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n.
5.450/2005.
14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.
14.9.
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.
14.10.
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.
14.11.
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.
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14.12.

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.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
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.
14.13.
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.
14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
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.
14.15.
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.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para
o órgão gerenciador e órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
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15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem 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 material a outro(s) órgão(s) da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme subitem 14.15.

15.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
c) Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
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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 de material a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 14.15.
16.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
e) Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos;
f)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail) para
o
recebimento
de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
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17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da
ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do
Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá
ocorrer no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a partir do
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por
e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av.
Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 33281947, no horário normal de expediente deste Regional.
18.2.

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

18.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

as

18.4.
O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.
18.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
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
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direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura
causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
19.3.
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.
19.4 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
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em a
traso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade
, caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja
cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia
será considerada inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do
objeto por período superior ao previsto na alínea “b” bem como a
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea
“c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% (dez por cento) do valor total da contratação.
19.4.2.
As sanções previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

19.4.3.
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.
19.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa.
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19.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
19.6.
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.
19.7.
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.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
19.9.
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.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
19.11.
O período de atraso será contado em dias corridos.
19.12.
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.
19.12.1. 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.
19.13.
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.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
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corrente, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da entrega da respectiva Nota
Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
20.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
20.6.
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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, PTRES 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
22.1. Aplica-se ao presente edital as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:
22.2.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável;
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22.2.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental
em relação aos seus similares;
22.2.3. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte
e o armazenamento;
22.2.4. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd),
bifenil- polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
22.2.5. que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética,
aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”,
aposta ao produto e/ou em sua embalagem;
22.2.6. que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos,
sempre que disponíveis no mercado.
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
23.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.
23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
23.8.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
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determinado neste edital.
23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar
– Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.
23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.
23.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02,
do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações do item;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
23.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação,
que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1 – DO OBJETO
1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição eventual, através
de ARP, 30 bebedouros de água tipo garrafão – Conta Contábil 123110125,
necessários para atender aos pedidos das unidades deste Tribunal, Fórum Eleitoral,
cartórios eleitorais e postos de atendimento, conforme especificações técnicas
contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar deste documento;
1.2 A quantidade descrita é uma estimativa máxima para fornecimento eventual
durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e quantidades dos
pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela SEPAT;
1.3 Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra mínima de 05 unidades.

2 – DA JUSTIFICATIVA
2.1 A aquisição está vinculada ao atendimento das necessidades de melhoria nas
condições de trabalho. Para tanto, a Administração preocupou-se em realizar um
procedimento aquisitivo com a melhor relação custo-benefício mediante a
estipulação de critérios de aferição da qualidade conforme normas citadas neste
Termo de Referência;

3 – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
3.1 A aquisição eventual dos utensílios, objeto deste Termo de Referência, será
regida conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores
alterações 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.

4 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1 Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do produto, a
dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, a quantidade
solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo
de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número da
conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;
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4.2 Os bens adquiridos deverão ser entregue no Almoxarifado deste TRE, razão pela
qual os valores a serem apostos na proposta de preços da empresa deverá prever a
incidência de qualquer despesa, tais como transporte, tributos, embalagens,
serviços;
4.3 Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja proposta contenha
o menor valor, por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de
Referência, no seu Anexo Único e no Edital do Pregão;
4.4 Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa deverá
apresentar:
a) Declaração expressa, de que o produto cotado tem garantia gratuita, através de
assistência técnica autorizada, nesta capital, por no mínimo: 12 meses, quanto aos
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de
fabricação e de funcionamento;
b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a
visualização e identificação dos mesmos;
c) Catálogo e/ou manual do produto, que conste expressamente a garantia mínima
de 12 meses e indique a assistência técnica, autorizada pelo fabricante do produto,
nesta capital.

5 – PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
5.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Autorização de Fornecimento. A empresa que não cumprir o prazo
estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;
5.1.1 Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida Menino
Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL;
5.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses.

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação
de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a
seguir:
6.1 – 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante no item 6.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
6.2 – 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
6.3 – 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial
da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
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superior ao previsto no item 6.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido no item 6.2;
6.4 – 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato
celebrado.
7 – DO PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis, em uma única parcela, por
empresa, mediante crédito em conta-corrente, após a entrega do mobiliário e aceite
definitivo;
7.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
7.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
7.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
7.5 O pagamento será creditado em favor do fornecedor através de ordem bancária
em conta-corrente, indicada pelo fornecedor, após aceitação dos bens licitados.
7.6 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)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%
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8 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
8.1 A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato, bem como rejeitar,
totalmente ou em parte, qualquer bem que não esteja de acordo com as exigências
do edital ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim
considerados de primeiro uso.
8.2 Os eletrodomésticos serão recebidos:
8.2.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até
03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;
8.2.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade,
marca e especificações exigidas.
8.3 A empresa deverá efetuar a entrega dos eletrodomésticos em perfeitas condições
de uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão;
9 – DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
9.1 Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
9.2 Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;
9.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
9.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
9.5 Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.
10 – DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
10.1 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
10.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
10.3 Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
10.4 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
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11 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
11.1 Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere
aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:
11.2 que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável;
11.3 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO,
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;
11.4 que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis,
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
11.5 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
11.6 que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética,
aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”,
aposta ao produto e/ou em sua embalagem;
11.7 que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos,
sempre que disponíveis no mercado.
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM
(Bebedouro elétrico de coluna)
a) refrigerados por compressor, com utilização de gás ecológico;
b) tipo coluna, que suporte garrafão contendo 20 litros de água;
c) material: confeccionado em plástico injetado de alto impacto e aço,
d) cor predominante: Branca;
e) capacidade para suportar garrafão de 20 litros;
f) aprovado pelo INMETRO, com selo de comprovação;
g) tensão elétrica de 220 volts, com o consumo de energia máximo de 13
Kwh/mês,
h) capacidade frigorífica de no mínimo 3 litros de água gelada por hora;
reservatório de água vedado e atóxico;
i) potência mínima de 90 W, sendo silencioso;
j) duas alças laterais, uma em cada lado, para facilitar o deslocamento. Item
importante para evitar queda no transporte do bem;
l) duas torneiras independentes, água natural e água gelada;
m) bandeja removível de retenção de água, para facilitar higienização;
n) termostato com controle gradual de temperatura de água gelada entre 4°5ºc à 14°-15ºc;
o) sistema de abertura automática (tipo Easy Open ou similar) da “boca” do
garrafão. Item importante para permitir uma melhor higiene na reposição dos
botijões;
p) distância entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo de 13 cm e
máximo de 25 cm de altura;
q) Medidas, com variação para mais ou para menos de 10%: Largura: 32 cm;
Altura: 100 cm; Profundidade: 32 cm; Peso: 12 kg;
r) Itens inclusos: Bebedouro e manual em português (impresso ou link da
internet).
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
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?
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0002996-03.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu
Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE) 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
20/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892,
de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

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 15.13 do edital do PE nº
XX/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
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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 material a outro(s) órgão(s) da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
c) Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 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 de material a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
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interesse de utilizar a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
e) Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos;
f)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail) para
o
recebimento
de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.
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6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
6.6.
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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no
horário normal de expediente deste Regional, na Seção de Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via
expressa), nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através
do telefone (82) 3328-1947.
7.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade
dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é
de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os
materiais objeto do fornecimento.
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.
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7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
20.4, alínea “b” do referido edital.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
8.2.
Pela inexecução total ou parcial 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.
8.3.
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.
8.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em a
traso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade
, caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja
cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia
será considerada inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do
objeto por período superior ao previsto na alínea “b” bem como a
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea
“c";
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e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
8.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% (dez por cento) do valor total da contratação.
8.4.2.
As sanções previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

8.4.3.
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.
8.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa.
8.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e
da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
8.7.
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.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
8.9.
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.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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8.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
8.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
8.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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INFORMAÇÃO Nº 3379 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Sr. Secretário,
Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de
Preços de material permanente – bebedouros de água.
Salientamos que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado do objeto.
Informo, ainda, que a Intenção de Registro de Preços nº 10/2019, restou
deserta (evento SEI nº 0546388).
Ressaltamos, ainda, que foi divulgado no edital o preço orçado pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminhamos os autos para que, havendo concordância
com os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento do
processo em seus ulteriores termos.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 24/05/2019, às 09:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/05/2019, às 10:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/05/2019, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546732 e o código CRC F562B79D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2019.

Reporto-me à Informação 3379, da SLC, para
remeter os presentes autos à análise da Assessoria Jurídica.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/05/2019, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547055 e o código CRC 97519CE2.
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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
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0002996-03.2019.6.02.8000
: SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
: REGISTRO DE PREÇOS - BEBEDOUROS

Parecer nº 1024 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

Tratam os autos de Registro de Preços de
material permanente, visando à eventual aquisição de 30
(trinta) bebedouros de água tipo garrafão, conforme termo de
referência (0530214) e anexos.
2. DO PROCEDIMENTO

No evento 0530756, consta a aprovação do Senhor
Secretário de Administração ao citado termo de referência, na
forma do regulamento.
Em seguida, os autos foram encaminhados à
SEIC/COMAP, para a devida pesquisa de preços ( 0534515),
que utilizou a ferramenta Banco de Preços, atualizada em 24
de abril do ano em curso, com base em diversos preços de
compras governamentais, obtendo os preços médios
estimados do Banco de Preços, conforme Relatório de Cotação
(0534501), no valor de R$ 16.118,00 (dezesseis mil cento e
dezoito reais) para a aquisição integral dos itens, ao valor
unitário de R$537,27 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte
e sete centavos). Sendo que para a aquisição mínima para o
exercício de 2019 é de 05 unidades (0530214).
Ao ensejo, a SEIC sugeriu que a contratação fosse
realizada por meio de licitação, na modalidade pregão, na
forma eletrônica, pelo Sistema de Registro de Preços - SRP,
com base na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos
Decretos nº 5.450/2005 e 7.892/2013, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.
No evento 0539611, a COFIN realizou reserva de
crédito no valor correspondente à aquisição mínima para o
exercício de 2019.
Foi aberta a intenção de registro de preços, como
se pode ver do evento SEI 0539345, sem que houvesse
qualquer interessado, como demonstra o comprovante de IRP
deserta (0546388).
No evento 0546727, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0546732), inclusive acerca da divulgação
dos preços médios orçados e da adoção de participação
exclusiva a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
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 de material permanente – bebedouros de
água.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras, veriﬁcadas
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pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.
3. DO REGISTRO DE PREÇOS

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013, com as
alterações do Decreto Federal nº 9.488/2018.
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
consta no termo de referência (0530214).
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.
Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente deﬁnidos pelo edital, por
meio de especiﬁcações usuais no mercado, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão, na forma
eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda, que
quase todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos
no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º
5.450/05, foram devidamente observados.
Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justiﬁcativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente, ainda, a autorização de
abertura da licitação.
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 14 do Decreto nº 5.450/05, que
é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão
das
fases
do
procedimento
licitatório,
homenageando-se o art. 43 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).
Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames
legais e regulamentares a previsão de exclusividade de
participação na licitação para microempresas e empresas de
pequeno porte.
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Igualmente, a minuta da ata de registro de preços
encontra-se de acordo com os preceitos regulamentares
vigentes.
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº
226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de veriﬁcação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
preﬁxados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

Sim
Não Evento
N/A

Item Questionário
FORMALIDADES PRELIMINARES

1
2

Foi
autuado
processo
administrativo
específico para a aquisição pretendida?
SIM
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
A
contratação
pretendida
planejamento de contratações?

integra

o

SIM

0530756

TERMO DE REFERÊNCIA
3

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

0530214

4

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

Idem.

5

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

Idem.

6

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

7

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

8

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para exigência de exibição de amostras ao N/A
longo do processo de licitação?

9

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para o agrupamento de itens?

10

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

11

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

12

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

quantidades

mínimas

exigidas

N/A

para
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13

comprovação
da
capacitação
técnico
operacional estão devidamente justiﬁcadas
N/A
em face da natureza e da complexidade do
objeto? Foram ﬁxadas em percentuais
razoáveis e justificados?

14

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

15

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

16

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

17

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

18

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

N/A

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

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para as exigências de propriedade, posse e ou
20
N/A
localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?
O Termo de Referência abstém-se de
especiﬁcações técnicas irrelevantes, excessivas
21
SIM 0530214
e ou desnecessárias, que possam ser causa de
aumento dos custos da futura contratação?
22

O Termo de Referência contempla requisitos de
SIM Idem.
sustentabilidade?

23

Existe aprovação do Termo de Referência pela
SIM 0530756
autoridade competente?

PESQUISA DE PREÇOS
24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?

SIM

0534515
0534501

Os atos correlatos à pesquisa de preços foram
produzidos de acordo com a legislação de
25
SIM
regência e estão devidamente demonstrados e
justificados no processo administrativo?
26

Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados?

SIM 0534501

A Seção de Compras analisou os preços
27 encontrados na pesquisa ou submeteu ao exame SIM 0534515
da unidade demandante, conforme o caso?
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)
A minuta do edital contém previsão de
participação exclusiva de microempresas,
28 empresas de pequeno porte e sociedade SIM 0546727
cooperativa, em face do valor estimado para o
item da contratação?
Os
autos
contêm
justiﬁcativa
para
o
afastamento da exclusividade prevista para
29
N/A
microempresas e empresas de pequeno porte e
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Sociedade Cooperativa?
A minuta do edital contém previsão de direito
de preferência e de saneamento às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
30
N/A
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor
preço cotado?
A minuta do edital contém previsão de cota
reservada às entidades preferenciais (MEI, ME,
EPP e Sociedade Cooperativa), observada a
31 divisibilidade dos bens a serem adquiridos e o N/A
limite máximo de 25%, relativamente ao objeto
da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III
A minuta do edital contém disciplina para a
hipótese de desenquadramento da situação de
32 entidade preferencial em razão do valor da N/A
contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?
Competitividade
Os autos do processo administrativo estão
instruídos com justiﬁcativas adequadas e
razoáveis para todas as exigências que tenham
33
N/A
potencial
para
reduzir
o
universo
de
fornecedores interessados em participar da
licitação?
A minuta do edital contempla anexos com
orçamento
detalhado
em
planilhas
que
34 expressem a composição de todos os custos N/A
unitários afetos aos bens/serviços que serão
adquiridos?
A minuta do edital contém anexos com
planilhas que reﬂetem todos os direitos
35 trabalhistas previstos em legislação especial N/A
(inclusive em Acordos e em Convenções
Coletivas de Trabalho).

36

A minuta do edital contém deﬁnição da forma
de apresentação de lances, dos critérios de
SIM 0546727
julgamento, classiﬁcação e aceitação das
propostas?

As exigências de habilitação jurídica
37 contidas na minuta do edital estão de SIM
acordo com a legislação?
As exigências relativas à regularidade
38 ﬁscal e trabalhista contidas na minuta do SIM
edital estão de acordo com a legislação?
39

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

Fase
posterior

A minuta do edital contempla a avaliação
40 quanto aos critérios de habilitação N/A
econômico-financeira?
A minuta de edital contém critério
41 objetivo para avaliar a exequibilidade das N/A
propostas?
A minuta de edital se abstém de deﬁnir de
42 forma genérica penalidades aplicáveis na SIM
fase de julgamento da licitação?
Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

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

A
minuta
do
contrato/ata
e/ou
instrumento
equivalente
contém
44 descrição dos prazos e modos para SIM
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fornecimento de bens e/ou prestação dos
serviços?
A
minuta
do
contrato/ata
e/ou
instrumento
equivalente
contém
45
SIM
descrição das obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora?

Idem.

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

Idem.

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

Idem.

A
minuta
do
contrato/ata
e/ou
instrumento equivalente contém norma
estabelecendo,
para
a
fornecedora
48 obrigação
de
prestar
garantia
de NÃO
execução do contrato? (A decisão
compete à autoridade que ordenar a
despesa).
A
minuta
do
contrato/ata
e/ou
instrumento
equivalente
estabelece,
49
SIM
quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

0546727

A minuta do contrato contém requisitos
50 de qualidade que viabilizem a vinculação N/A
da remuneração com os resultados?
A minuta do contrato/ata contém cláusula
51 com
previsão
de
reajuste
e/ou SIM
repactuação de preços?

0546727
Irreajustáveis

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

53

As normas que dispõe sobre margem de
preferência foram observadas?

Ref. Decretos
8538/2015.

nºs

7546/

2011

e

N/A

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

0546727

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

55

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

Consta dos autos a análise e aprovação da
minuta de edital e seus anexos pela
56 assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

Em
andamento

Consta
a
autorização
da
autoridade
competente para a abertura da fase externa da
57 licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts.
8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05

Fase
posterior

Consta a publicação do aviso de edital?
58 Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17

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

posterior

Consta a designação do pregoeiro e equipe de
apoio?

Fase
posterior

59 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
Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço, houve
60 divulgação, mediante publicação no DOU, da SIM
intenção de registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

0546388

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

0539611

Fora das hipóteses de registro de preços, os
autos do processo contêm documento com
62 estimativa do impacto orçamentário ﬁnanceiro N/A
da despesa (artigo 16, I, da Lei Complementar
nº101/2000), conforme o caso?
Os autos do processo contêm declaração do
63 ordenador da despesa (artigo 16, II, da Lei N/A
Complementar nº 101/2000), conforme o caso?

6. CONCLUSÃO

Desta forma, esta Assessoria Jurídica aprova, em
face de sua regularidade jurídica, e na forma do parágrafo
único do artigo 38, da Lei nº 8.666/93, a minuta do edital de
licitação (0546727),
na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, objetivando o Registro de Preços de material
permanente (bebedouros de água tipo garrafão).
À consideração superior.
Documento assinado eletronicamente por VINÍCIUS SILVA BRANDÃO, Estagiário(a),
em 29/05/2019, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 29/05/2019, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547316 e o código CRC C0A969EC.
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CONCLUSÃO

Maceió, 29 de maio de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares
essenciais à deﬂagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justiﬁcativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço, objetivando à aquisição de material
permanente (bebedouros de água tipo garrafão), nos termos da
minuta 0546727, aprovada pela Assessoria Jurídica desta DiretoriaGeral, por meio do Parecer 1024 (0547316).
Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 29/05/2019, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548498 e o código CRC 2C49631E.
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Maceió, 30 de maio de 2019.
Analiso, nesta oportunidade, solicitação de compra
visando à aquisição de 30 (trinta) bebedouros elétricos de coluna que
suporte garrafão contendo 20 (vinte) litros de água.
Após a veriﬁcação da evolução do feito, constato a sua
regularidade já que, como aponta a Diretoria-Geral na conclusão a
esta Presidência (0548498), veriﬁcam-se os documentos necessários,
a exemplo da justiﬁcativa da contratação, do termo de referência, da
planilha de custo e da minuta do edital.
Por ﬁm, constato o pronunciamento favorável à evolução
dos autos exarado pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
(0547316), ratiﬁcando o Relatório de Cotação (0534501), no valor de
R$ 16.118,00 (dezesseis mil cento e dezoito reais) para a aquisição
integral dos itens, ao valor unitário de R$537,27 (quinhentos e trinta
e sete reais e vinte e sete centavos). A previsão de aquisição mínima
para o exercício de 2019 é de 5 (cinco) unidades (0530214).
Tudo posto, APROVO a minuta de edital (0546727) e,
com isso, AUTORIZO a abertura da fase externa do certame para
que, na modalidade pregão e pela forma eletrônica, proceda-se ao
registro de preços visando à aquisição de material permanente
(bebedouro elétrico de coluna com capacidade para garrafão de 20
(vinte) litros de água).
Remeta-se à Secretaria
providências necessárias.

de

Administração

para

Desembargador Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO
No Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 30/05/2019, às 16:10, 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.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549147 e o código CRC C9842007.
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Maceió, 01 de junho de 2019.

À SLC, para publicar o avisode abertura do
certame, de acordo com a decsião veiculada no Despacho
GPRES 0549147.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/06/2019, às 19:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550143 e o código CRC 185F91FB.

0002996-03.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0550143

0550143v1

SEI 0002996-03.2019.6.02.8000 / pg. 88

03/06/2019

SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

Licitação
Ambiente: PRODUÇÃO

03/06/2019 16:28:37

Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

Dispensa/Inexigibilidade
Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 05/06/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
mesma data.
Pedido denesta
Cotação
Eventos
Resumo do Aviso de Licitação
Sub-rogação
Órgão
UASG Responsável
Apoio
14000 - JUSTICA ELEITORAL
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Sair
Modalidade de Licitação

Nº da Licitação

Pregão

00026/2019

Nº do Processo

Tipo de Licitação

0002996-03.2019

Menor Preço

Quantidade de Itens
1

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Nº da IRP

00010/2019
Validade da
Ata SRP

Equalização de ICMS

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

Internacional

12
mes(es)

Objeto
Aquisição eventual, através de ARP, de 30 bebedouros de água tipo garrafão, necessários para atender aos pedidos das
unidades do TRE/AL, Fórum Eleitoral, Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento.

Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

05/06/2019

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da
Licitação

A partir de 05/06/2019
08:00

Em 18/06/2019
14:00

às

às

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
Nº Unidade Gestora
70011
Gestão

Unidade Gestora
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2019

NE

000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação
Aviso de Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPublicacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarPublicacaoDivul…

Comprovante de encaminhamento da licitação para comprasnet (0550621)
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SIASGnet-DC - Pesquisar Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Nº da UASG
UASG
Sair
70011

03/06/2019 16:29:10

Pesquisar Licitação
UASG de Atuação

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

* Ano da Licitação

Nº da Licitação
00026 /

Modalidade de Licitação

2019
Situação da Licitação

Característica da Licitação

Pregão

Revogada

Tradicional

Concorrência

Anulada

Registro de Preço (SRP)

Tomada de Preços

Suspensa

Convite
Concurso

Pesquisar

Limpar

UASG
Origem

Modalidade
de Licitação

Nº da
Licitação

Característica

70011

Pregão
Eletrônico

00026/2019

Registro de
Preço (SRP)

Objeto
Aquisição eventual, através de ARP, de 30 bebedouros de
água tipo garrafão, necessários para atender...

Situação Atual
da Licitação

Ação

Licitação A
Publicar

Visualizar

Um registro encontrado.

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/pesquisarLicitacao.do?method=pesquisarLicitacao&casoUso=visualizarLicitacao

Comprovante de encaminhamento da licitação para comprasnet (0550621)
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SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00026/2019
Nº do Processo

Tipo de Licitação

0002996-03.2019

Menor Preço

Quantidade Informada de
Itens

03/06/2019 16:29:25

Visualizar Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

00010/2019
Validade da Ata SRP

Equalização de ICMS

Itens Incluídos
1

12 mes(es)

Internacional

Itens Cancelados

1

Nº da IRP

Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada
ME/SGD

Sim

Não

0

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Aquisição eventual, através de ARP, de 30 bebedouros de água tipo garrafão, necessários para atender aos pedidos das
unidades do TRE/AL, Fórum Eleitoral, Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso

Origem do Recurso

Outras Origens

Nacional
Valor da Contrapartida (R$)

Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra
CPF do Responsável
039.674.504-06

Nome

Função

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Ordenador de Despesa - Presidente

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

05/06/2019
CPF do Responsável
012.995.344-06

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Cont

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG

Gestão
70011

Empenho
00001

2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital

Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 05/06/2019

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

Ramal

27855 - Maceió/AL

82

21227764

7765

Fax

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=2…

Comprovante de encaminhamento da licitação para comprasnet (0550621)
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SIASGnet-DC - Itens da Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00026/2019
Quantidade Informada de
Itens

UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Itens Incluídos

1

03/06/2019 16:29:39

Itens da Licitação

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Itens Cancelados
1

Compra Nacional

Nº da IRP
00010/2019

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

0 Sim

Não

Filtro
Nº do Item

Itens Vinculados ao
Grupo

Descrição do Item

Todos

Critério de Julgamento

Tipo de Benefício
Todos

Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010
Utiliza Margem de Preferência
Itens Inconsistentes
Itens Cancelados

Pesquisar

Nº
do
Item

Tipo
de
Item
(*)

1

M

Limpar

Situação
Margem de
Qtde Unidade de
Critério de
Tipo de Decr.
Consisdo Item na
Preferência Grupo
Item Fornecimento Julgamento Benefício 7174
tente?
Licitação
(%)

Item
368398 BEBEDOURO
ÁGUA
GARRAFÃO

-

30

UNIDADE

Menor
Preço

Tipo I

Não

-

-

Sim

Ação

Visualizar

Um registro encontrado.
(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos

Nova Pesquisa de Licitações

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitacao.do?method=iniciar&consulta=true&versaoCompraComLicitacao.codigoVe…
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SIASGnet-DC - Item da Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Nº da Licitação
Sair
Pregão
00026/2019
Compra Nacional

Gerenciada/Autorizada ME/SGD

Sim

Não

03/06/2019 16:29:56

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Registro de Preço (SRP)

Nº da IRP
00010/2019

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

1

Material

368398 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO

Descrição Detalhada
BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL ABS (COPOLÍMERO DE ACRILONITRILA), TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO
PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA COR BRANCA, CAPACIDADE 20, VOLTAGEM 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS
(ÁGUA NATURAL/GELADA) CUBA AÇO INOX
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
30

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

UNIDADE

Menor Preço

Tipo de Benefício

Grupo

Tipo I

Não Agrupado

Valor Unitário Estimado (R$)
537,2700

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)

Utilizar Margem de Preferência

Permitir Adesões
Quantidade Máxima para Adesões
150

Locais de Entrega

UASG

Tipo

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Item Anterior
Licitação

Município/UF de Entrega

Gerenciadora

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir
Itens

Quantidade

27855 - Maceió/AL

30

Próximo Item
Nova Pesquisa de Licitações

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=26157227&ver…

Comprovante de encaminhamento da licitação para comprasnet (0550621)

1/1

SEI 0002996-03.2019.6.02.8000 / pg. 93

03/06/2019

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=HC047XXSQFSNL&View=Message&Print=Yes

De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Para: Gustavo Mahlow - Gibbor Brasil <contato@gibborbrasil.com.br>
Data: 03/06/2019 04:34 PM
Assunto: aviso de licitação para publicação no dia 05/06/2018

Prezado senhor,
Segue, em anexo, o gabarito relativo ao aviso de licitação do Pregão Eletrônico nº 26-2019, para publicação em jornal
do dia 05/06/2019, para registro de preços de bebedouros .
Solicito que acusado o recebimento deste

e-mail.

Atenciosamente,
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7765.

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=HC047XXSQFSNL&View=Message&Print=Yes

E-mail encaminhando aviso de licitação para jornal (0550624)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019
PROCESSO Nº: 0002996-03.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 18 de junho de 2019
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção
de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material
permanente – bebedouros de água, 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 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/15 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio
licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, o Decreto nº
8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei
nº 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
permanente – bebedouros de água, conforme especificações descritas neste edital e
seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
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,
observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral
a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior
que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o
preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida
licitação.
3 - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA.

Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2019 (0551153)
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3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 45 (quarenta e cinco)
dias corridos contados do recebimento Autorização de Fornecimento, por e-mail, na
Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av.
Menino Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 33281947, no horário normal de expediente deste Regional.
3.2.
meses.

O prazo de garantia dos equipamentos será de, no mínimo, 12 (doze)

4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio
do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido
diploma legal.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos da punição;
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4.

Estrangeiras que não funcionem no País;

4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
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chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o
disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito
obrigatório para fins de habilitação.
5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha,
para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do
Decreto nº 5.450/05).
5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do
Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição
do item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado
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o disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste edital.
6.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante,
para que a descrição complementar não contrarie as especificações
constantes no edital, sob pena de desclassificação.
6.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na
execução contratual.
6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou
qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação
somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item
6.12.
6.4.4.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do
item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de
Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a
alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de
tais procedimentos.
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6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado
pelo Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo
sistema, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax,
número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de
pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação
sugerido no ANEXO II.
6.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de
boa qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a
empresa ainda deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade
pela Seção de Almoxarifado deste Tribunal.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas,
as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente edital.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário do item
ofertado.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.4.

Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
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recebido e registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes
para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação
no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado
para divulgação desta licitação.
8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos
lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada,
automaticamente, a recepção de lances.
8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado
o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas neste Edital.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor unitário de R$ 537,27 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte e sete
centavos), que representa uma média das várias propostas coletadas no mercado e,
de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em
busca de preços inferiores.
9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou
o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua
habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta ou lance que atenda ao edital.
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9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2014, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147, de
07/08/2014.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
10.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o Pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).
10.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
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exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
10.5.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de
contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe
o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
10.5.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de
cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
10.5.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
10.5.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.5.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.5.1. e 10.5.3.
10.5.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.6.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na
alínea a.1 do item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação
posterior.
10.7.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.8.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio
da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.9.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
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horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.treal.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do
recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais
licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro,
submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles
atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
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competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 14.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.
14.3.1. 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.
14.3.2. 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.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro
do prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades
aludidas no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n.
5.450/2005.
14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.
14.9.
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.
14.10.
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.
14.11.
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.
14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
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a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666,
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
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.
14.13.
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.
14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
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.
14.15.
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.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para
o órgão gerenciador e órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.
São obrigações do Órgão Gerenciador:
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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 material a outro(s) órgão(s) da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme subitem 14.15.
15.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
c) Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
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
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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 de material a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 14.15.
16.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
e) Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos;
f)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail) para
o
recebimento
de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.

17. - DA PUBLICIDADE.

Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2019 (0551153)

SEI 0002996-03.2019.6.02.8000 / pg. 107

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da
ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do
Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá
ocorrer no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a partir do
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por
e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av.
Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 33281947, no horário normal de expediente deste Regional.
18.2.

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

18.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

as

18.4.
O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.
18.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
19.2.
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
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causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
19.3.
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.
19.4 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
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em a
traso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade
, caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja
cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia
será considerada inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do
objeto por período superior ao previsto na alínea “b” bem como a
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea
“c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% (dez por cento) do valor total da contratação.
19.4.2.
As sanções previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

19.4.3.
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.
19.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
19.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa.
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19.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
19.6.
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.
19.7.
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.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
19.9.
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.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
19.11.
O período de atraso será contado em dias corridos.
19.12.
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.
19.12.1. 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.
19.13.
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.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
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
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Fiscal, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
20.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
20.6.
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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, PTRES 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
22.1. Aplica-se ao presente edital as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:
22.2.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável;
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22.2.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de
certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental
em relação aos seus similares;
22.2.3. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte
e o armazenamento;
22.2.4. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd),
bifenil- polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
22.2.5. que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética,
aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”,
aposta ao produto e/ou em sua embalagem;
22.2.6. que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos,
sempre que disponíveis no mercado.
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na
forma da legislação vigente.
23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
23.4.
Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.
23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
23.8.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
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determinado neste edital.
23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar
– Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.
23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.
23.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02,
do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações do item;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
23.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação,
que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, 03 de junho de 2019.
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 O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição eventual, através
de ARP, 30 bebedouros de água tipo garrafão – Conta Contábil 123110125,
necessários para atender aos pedidos das unidades deste Tribunal, Fórum Eleitoral,
cartórios eleitorais e postos de atendimento, conforme especificações técnicas
contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar deste documento;
1.2 A quantidade descrita é uma estimativa máxima para fornecimento eventual
durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e quantidades dos
pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela SEPAT;
1.3 Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra mínima de 05 unidades.

2 – DA JUSTIFICATIVA
2.1 A aquisição está vinculada ao atendimento das necessidades de melhoria nas
condições de trabalho. Para tanto, a Administração preocupou-se em realizar um
procedimento aquisitivo com a melhor relação custo-benefício mediante a
estipulação de critérios de aferição da qualidade conforme normas citadas neste
Termo de Referência;

3 – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
3.1 A aquisição eventual dos utensílios, objeto deste Termo de Referência, será
regida conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº
5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores
alterações 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.

4 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1 Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do produto, a
dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, a quantidade
solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo
de validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número da
conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;
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4.2 Os bens adquiridos deverão ser entregue no Almoxarifado deste TRE, razão pela
qual os valores a serem apostos na proposta de preços da empresa deverá prever a
incidência de qualquer despesa, tais como transporte, tributos, embalagens,
serviços;
4.3 Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja proposta contenha
o menor valor, por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de
Referência, no seu Anexo Único e no Edital do Pregão;
4.4 Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa deverá
apresentar:
a) Declaração expressa, de que o produto cotado tem garantia gratuita, através de
assistência técnica autorizada, nesta capital, por no mínimo: 12 meses, quanto aos
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de
fabricação e de funcionamento;
b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a
visualização e identificação dos mesmos;
c) Catálogo e/ou manual do produto, que conste expressamente a garantia mínima
de 12 meses e indique a assistência técnica, autorizada pelo fabricante do produto,
nesta capital.

5 – PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
5.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Autorização de Fornecimento. A empresa que não cumprir o prazo
estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;
5.1.1 Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida Menino
Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL;
5.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses.

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação
de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a
seguir:
6.1 – 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante no item 6.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
6.2 – 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
6.3 – 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial
da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
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superior ao previsto no item 6.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido no item 6.2;
6.4 – 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato
celebrado.
7 – DO PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis, em uma única parcela, por
empresa, mediante crédito em conta-corrente, após a entrega do mobiliário e aceite
definitivo;
7.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
7.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
7.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
7.5 O pagamento será creditado em favor do fornecedor através de ordem bancária
em conta-corrente, indicada pelo fornecedor, após aceitação dos bens licitados.
7.6 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)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%
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8 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
8.1 A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato, bem como rejeitar,
totalmente ou em parte, qualquer bem que não esteja de acordo com as exigências
do edital ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim
considerados de primeiro uso.
8.2 Os eletrodomésticos serão recebidos:
8.2.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até
03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;
8.2.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade,
marca e especificações exigidas.
8.3 A empresa deverá efetuar a entrega dos eletrodomésticos em perfeitas condições
de uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão;
9 – DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
9.1 Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
9.2 Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de
12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;
9.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
9.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
9.5 Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.
10 – DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
10.1 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
10.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
10.3 Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
10.4 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
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11 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
11.1 Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere
aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:
11.2 que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável;
11.3 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO,
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;
11.4 que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis,
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
11.5 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
11.6 que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética,
aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”,
aposta ao produto e/ou em sua embalagem;
11.7 que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos,
sempre que disponíveis no mercado.
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM
(Bebedouro elétrico de coluna)
a) refrigerados por compressor, com utilização de gás ecológico;
b) tipo coluna, que suporte garrafão contendo 20 litros de água;
c) material: confeccionado em plástico injetado de alto impacto e aço,
d) cor predominante: Branca;
e) capacidade para suportar garrafão de 20 litros;
f) aprovado pelo INMETRO, com selo de comprovação;
g) tensão elétrica de 220 volts, com o consumo de energia máximo de 13
Kwh/mês,
h) capacidade frigorífica de no mínimo 3 litros de água gelada por hora;
reservatório de água vedado e atóxico;
i) potência mínima de 90 W, sendo silencioso;
j) duas alças laterais, uma em cada lado, para facilitar o deslocamento. Item
importante para evitar queda no transporte do bem;
l) duas torneiras independentes, água natural e água gelada;
m) bandeja removível de retenção de água, para facilitar higienização;
n) termostato com controle gradual de temperatura de água gelada entre 4°5ºc à 14°-15ºc;
o) sistema de abertura automática (tipo Easy Open ou similar) da “boca” do
garrafão. Item importante para permitir uma melhor higiene na reposição dos
botijões;
p) distância entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo de 13 cm e
máximo de 25 cm de altura;
q) Medidas, com variação para mais ou para menos de 10%: Largura: 32 cm;
Altura: 100 cm; Profundidade: 32 cm; Peso: 12 kg;
r) Itens inclusos: Bebedouro e manual em português (impresso ou link da
internet).
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
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?
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0002996-03.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 26/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu
Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE) 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
20/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892,
de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 26/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

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 15.13 do edital do PE nº
XX/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
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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 material a outro(s) órgão(s) da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
c) Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 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 de material a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
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interesse de utilizar a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos,
as especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital
de Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas,
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas;
b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima
de 12 meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de
obra, embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas,
emolumentos ou quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do
material, incluindo as entregas feitas por transportadora;
e) Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo
com a Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para
que sejam tomadas as medidas de aceites e pagamentos;
f)
Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail) para
o
recebimento
de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos
todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo
fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;
h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.
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6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
6.6.
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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no
horário normal de expediente deste Regional, na Seção de Almoxarifado do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via
expressa), nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através
do telefone (82) 3328-1947.
7.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade
dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é
de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os
materiais objeto do fornecimento.
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.
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7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
20.4, alínea “b” do referido edital.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
8.2.
Pela inexecução total ou parcial 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.
8.3.
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.
8.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b)
Multa
de
mora
de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em a
traso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade
, caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja
cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia
será considerada inexecução parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do
objeto por período superior ao previsto na alínea “b” bem como a
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea
“c";
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e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
8.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% (dez por cento) do valor total da contratação.
8.4.2.
As sanções previstas
cumulativamente com as demais.

neste

Edital

poderão

ser

impostas

8.4.3.
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.
8.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.4.5.
A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa.
8.4.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
8.6.
Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e
da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
8.7.
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.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
8.9.
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.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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8.12.
No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
8.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.
8.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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EDITAL Nº 28 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019

PROCESSO Nº: 0002996-03.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 18 de junho de 2019
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção
de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material
permanente – bebedouros de água, 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 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de
06/10/15 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio
licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, o Decreto nº
8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na seção 1 do DOU, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se
adota o SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - nas licitações
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber, pela Lei
nº 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1 - DO OBJETO.

1.1.

O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material
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permanente – bebedouros de água, conforme especificações descritas neste edital
e seus anexos.

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

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,
observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I.

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

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

3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 45 (quarenta e cinco)
dias corridos contados do recebimento Autorização de Fornecimento, por e-mail, na
Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av.
Menino Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 33281947, no horário normal de expediente deste Regional.

3.2.
meses.

O prazo de garantia dos equipamentos será de, no mínimo, 12 (doze)

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
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Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

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

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

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

4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo próprio
do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no referido
diploma legal.

4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

4.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para
licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição;

4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País;

4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em
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linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da
Resolução 229/2016-CNJ).

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

5.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório
para fins de habilitação.

5.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.

5.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº
5.450/05).

5.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).

6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.

6.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art.
13º, do Decreto nº 5.450/05).
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6.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).

6.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
item ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).

6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o
disposto no item 6.7 do edital; e

b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste edital.

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

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

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

6.4.3.
Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
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ajustada encaminhada nos termos do item 6.12.

6.4.4.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do item, que
deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em conformidade com o
disposto no Anexo I deste edital.

6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “c”, deverão ser enviadas, em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de
Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração
ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).

6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.

6.7.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas
pelo período de 60 (sessenta) dias.

6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.

6.10.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de
tais procedimentos.

6.11.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.
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6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema,
os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo
ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

6.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de
boa qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a
empresa ainda deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade
pela Seção de Almoxarifado deste Tribunal.

7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.

7.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente edital.

7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.

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

7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.

8.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
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8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário do
item ofertado.

8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.

8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.

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

8.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.

8.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas neste Edital.

8.9.

Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
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preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.

9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço decidindo sobre a aceitação do preço obtido.

9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor unitário de R$ 537,27 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte e
sete centavos), que representa uma média das várias propostas coletadas no
mercado e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.

9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o resultado
de julgamento das Propostas de Preços.

9.5.
Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda ao edital.

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

10 – DA HABILITAÇÃO.

10.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
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a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se tratar de aquisição de material.

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2014, com a redação dada pela Lei Complementar nº
147, de 07/08/2014.

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;

c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;

c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;

c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.

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

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

10.5.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do
Decreto nº 8.538/2015.

10.5.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.5, será assegurado prazo de cinco
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
10.5.2. Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.

10.5.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

10.5.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 10.5.1. e 10.5.3.

10.5.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.5.1. e 10.5.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
ou revogar a licitação.

10.6.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea
a.1 do item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
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10.7.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

10.8.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio
da empresa licitante cadastrada no SICAF.

10.9.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.

11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.

11.1.1.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).

11.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.

11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet,
para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas
nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site
www.comprasnet.gov.br.

12 - DOS RECURSOS.

12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.

12.2.

O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
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eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.

12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do
recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes,
desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo,
exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua
decisão à autoridade competente.

12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.

12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.

13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA
CONTRATAÇÃO.

14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.

14.1.1.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos
do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.

14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor
pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
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14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 14.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.

14.3.1.
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.

14.3.2.
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.

14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado.

14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

14.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.

14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.

14.9.

A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
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Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para
a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante,
decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.

14.10.
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.

14.11.
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.

14.12.

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.

14.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e
“d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

14.12.2. 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
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b) a pedido do fornecedor.

14.13.
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.

14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

14.14.
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.

14.15.
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.

14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;
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b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na 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 material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 14.15.

15.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
c) Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,
bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

16.1.

São obrigações do detentor da Ata:
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de 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 de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata, conforme item 14.15.

16.2.

São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas;

b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;

e) Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos;
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f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;

h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza do objeto da contratação;

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS,
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular;

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata
de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto
n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

18.1.
A entrega dos materiais, que deverá ser agendada previamente, deverá
ocorrer no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a partir do
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, que será enviada por email, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino
Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no
horário normal de expediente deste Regional.
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18.2.

O material será recebido:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações consignadas na proposta de preço; e

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

18.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

18.4.
O prazo para que a unidade competente proceda às verificações, após o
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

18.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

18.6.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

18.7.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 19.

19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
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19.2.
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.

19.3.
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.

19.4 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 mora de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

19.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por
cento) do valor total da contratação.

19.4.2.
As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

19.4.3.
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.
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19.4.4. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

19.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

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

19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

19.6.
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.

19.7.
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.

19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

19.9.
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.
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19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
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.

19.12.1. 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.

19.13.
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, aplicandolhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

20- DO PAGAMENTO.

20.1.
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, que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários.

20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.

20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

20.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

20.6.
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)
365

I= (6/100)

I = 0,0001644

365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, PTRES 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 44.90.52 (Equipamentos e Material Permanente).

21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.

22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
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22.1. Aplica-se ao presente edital as disposições estabelecidas no Plano de Logística
Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos aspectos
e/ou exigências abaixo assinaladas:
22.2.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável;
22.2.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO,
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;
22.2.3. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
22.2.4. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
22.2.5. que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética,
aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”,
aposta ao produto e/ou em sua embalagem;
22.2.6. que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos,
sempre que disponíveis no mercado.

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

23.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular,
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.

23.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

23.4.

Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
Edital 28 (0551154)

SEI 0002996-03.2019.6.02.8000 / pg. 152

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

23.5.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

23.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento
da segurança do futuro contrato.

23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado
neste edital.

23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar –
Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.

23.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.

23.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02,
do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.

23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
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gratuitamente.

23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações do item;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

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

Maceió/AL, 03 de junho de 2019.

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 O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição eventual, através de
ARP, 30 bebedouros de água tipo garrafão – Conta Contábil 123110125, necessários
para atender aos pedidos das unidades deste Tribunal, Fórum Eleitoral, cartórios
eleitorais e postos de atendimento, conforme especificações técnicas contidas no
Anexo Único, parte integrante e complementar deste documento;
1.2 A quantidade descrita é uma estimativa máxima para fornecimento eventual
durante 12 meses, com entregas em períodos alternados ou não e quantidades dos
pedidos definidas de acordo com os levantamentos efetuados pela SEPAT;
1.3 Garantimos, para o exercício de 2019, uma compra mínima de 05 unidades.

2 – DA JUSTIFICATIVA
2.1 A aquisição está vinculada ao atendimento das necessidades de melhoria nas
condições de trabalho. Para tanto, a Administração preocupou-se em realizar um
procedimento aquisitivo com a melhor relação custo-benefício mediante a estipulação
de critérios de aferição da qualidade conforme normas citadas neste Termo de
Referência;

3 – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS
3.1 A aquisição eventual dos utensílios, objeto deste Termo de Referência, será regida
conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de
31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores
alterações 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
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como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.

4 – DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1 Na proposta de preço deverá conter: discriminação detalhada do produto, a
dimensão exata do produto cotado, sem conter medidas alternativas, a quantidade
solicitada, o valor unitário e o total, marca, código, modelo ou linha, garantia, prazo de
validade da proposta e prazo para entrega dos materiais, bem como o número da
conta-corrente, agência e nome do Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos;
4.2 Os bens adquiridos deverão ser entregue no Almoxarifado deste TRE, razão pela
qual os valores a serem apostos na proposta de preços da empresa deverá prever a
incidência de qualquer despesa, tais como transporte, tributos, embalagens, serviços;
4.3 Será considerada vencedora uma ou mais empresas, cuja proposta contenha
o menor valor, por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de
Referência, no seu Anexo Único e no Edital do Pregão;
4.4 Junto com a proposta comercial final (proposta ajustada) a empresa deverá
apresentar:
a) Declaração expressa, de que o produto cotado tem garantia gratuita, através de
assistência técnica autorizada, nesta capital, por no mínimo: 12 meses, quanto aos
reparos, substituição de peças, acessórios e outros itens que acusarem defeito de
fabricação e de funcionamento;
b) Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos
produtos para o qual o licitante tenha apresentado proposta, para facilitar a
visualização e identificação dos mesmos;
c) Catálogo e/ou manual do produto, que conste expressamente a garantia mínima de
12 meses e indique a assistência técnica, autorizada pelo fabricante do produto, nesta
capital.

5 – PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
5.1 Prazo de entrega, nesta capital: até 45 dias corridos, contados a partir da
data de recebimento da Autorização de Fornecimento. A empresa que não cumprir o
prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas no Edital do Pregão;
5.1.1 Local da Entrega: no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida Menino
Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL;
5.2 Prazo de garantia mínima: 12 meses.

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação de
multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
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6.1 – 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante no item 6.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
6.2 – 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada
a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;
6.3 – 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 6.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 6.2;
6.4 – 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.
7 – DO PAGAMENTO
7.1 O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis, em uma única parcela, por
empresa, mediante crédito em conta-corrente, após a entrega do mobiliário e aceite
definitivo;
7.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
7.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
7.4 O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.
7.5 O pagamento será creditado em favor do fornecedor através de ordem bancária
em conta-corrente, indicada pelo fornecedor, após aceitação dos bens licitados.
7.6 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;
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I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX = Percentual de Taxa Anual = 6%

8 – DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS
8.1 A gestão e fiscalização será exercida pela Seção de Patrimônio, a qual competirá
dirimir dúvidas que surgirem no decorrer do período do contrato, bem como rejeitar,
totalmente ou em parte, qualquer bem que não esteja de acordo com as exigências do
edital ou aquele que não seja comprovadamente original e novo, assim considerados de
primeiro uso.
8.2 Os eletrodomésticos serão recebidos:
8.2.1 Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado, que informará, no prazo de até
03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio;
8.2.2 Definitivamente, no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da
comunicação da SEALMOX, pela SEPAT, após os testes de qualidade, quantidade,
marca e especificações exigidas.
8.3 A empresa deverá efetuar a entrega dos eletrodomésticos em perfeitas condições
de uso, conforme a proposta apresentada, as especificações técnicas e os níveis de
qualidade exigidos, dentro do horário de expediente do Órgão;
9 – DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
9.1 Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas;
9.2 Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;
9.3 Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;
9.4 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
9.5 Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos.
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10 – DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
10.1 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
10.2 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
10.3 Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,
bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
10.4 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

11 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
11.1 Aplica-se ao presente processo as disposições estabelecidas no Plano de
Logística Sustentável – PLS-TRE-AL, Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos
critérios de sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se refere aos
aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:
11.2 que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável;
11.3 que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO,
como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus
similares;
11.4 que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
11.5 que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);
11.6 que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética,
aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e apresentem
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) representada pela letra “A”,
aposta ao produto e/ou em sua embalagem;
11.7 que os eletrodomésticos fornecidos utilizem gases refrigerantes ecológicos,
sempre que disponíveis no mercado.
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ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES DO ITEM
(Bebedouro elétrico de coluna)

a) refrigerados por compressor, com utilização de gás ecológico;
b) tipo coluna, que suporte garrafão contendo 20 litros de água;
c) material: confeccionado em plástico injetado de alto impacto e aço,
d) cor predominante: Branca;
e) capacidade para suportar garrafão de 20 litros;
f) aprovado pelo INMETRO, com selo de comprovação;
g) tensão elétrica de 220 volts, com o consumo de energia máximo de 13 Kwh/mês,
h) capacidade frigorífica de no mínimo 3 litros de água gelada por hora; reservatório de
água vedado e atóxico;
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i) potência mínima de 90 W, sendo silencioso;
j) duas alças laterais, uma em cada lado, para facilitar o deslocamento. Item importante
para evitar queda no transporte do bem;
l) duas torneiras independentes, água natural e água gelada;
m) bandeja removível de retenção de água, para facilitar higienização;
n) termostato com controle gradual de temperatura de água gelada entre 4°-5ºc à 14°15ºc;
o) sistema de abertura automática (tipo Easy Open ou similar) da “boca” do garrafão.
Item importante para permitir uma melhor higiene na reposição dos botijões;
p) distância entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo de 13 cm e máximo de
25 cm de altura;
q) Medidas, com variação para mais ou para menos de 10%: Largura: 32 cm; Altura:
100 cm; Profundidade: 32 cm; Peso: 12 kg;
r) Itens inclusos: Bebedouro e manual em português (impresso ou link da internet).

ANEXO II

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
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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
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Conta
Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?

( ) Sim

( ) Não

ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019

Processo nº 0002996-03.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 26/2019

MINUTA

Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu
Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA
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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 20/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 26/2019:

ITEM

VALOR
QUANT.
UNITÁRIO
DESCRIÇÃO MARCA UNID.
TOTAL
REGISTRADA
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

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 15.13 do edital do PE nº
XX/2019:

Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

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

3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
contados a partir do recebimento da 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 material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

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

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;
c) Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,
bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
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d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 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 de material a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata.

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

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas;

b) Fornecer assistência técnica gratuita, durante o período da garantia mínima de 12
meses, por meio de Assistência Técnica Autorizada pelo Fabricante;

c) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material,
incluindo as entregas feitas por transportadora;
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e) Fornecer junto com o material a Nota Fiscal-Fatura, discriminada de acordo com a
Nota de Empenho, incluindo marca e modelo do produto fornecido, para que sejam
tomadas as medidas de aceites e pagamentos;

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

g) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;

h) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza do objeto da contratação;

i) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS,
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular;

j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

k) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 - DO PAGAMENTO.

6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários.

6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
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6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

6.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

6.6.
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)
365

I= (6/100)

I = 0,0001644

365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de
Fornecimento, no horário normal de expediente deste Regional, na Seção de
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Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino
Marcelo (antiga via expressa), nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL. A entrega deverá ser
agendada, através do telefone (82) 3328-1947.

7.2.
efetuará:

O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os

a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações consignadas na proposta de preço; e

b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

7.3.
O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é
de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os
materiais objeto do fornecimento.

7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

7.6.
O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
20.4, alínea “b” do referido edital.

8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

8.1.
O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
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8.2.
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.

8.3.
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.

8.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
b) Multa de mora de
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante na alínea “e” sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;
d) 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “b” bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido na alínea “c";
e) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
8.4.1.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por
cento) do valor total da contratação.

8.4.2.
As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

8.4.3.
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.
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8.4.4.
Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

8.4.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

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

8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

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

8.7.
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.

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

8.9.
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.

8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

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

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

8.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicandolhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

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

Maceió, XX de XXXX de 2019.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente

Pela Empresa:

Em 04 de junho de 2019.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 04/06/2019, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SECRETARIA

EXTRATO DE EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE000590, emitida em 29/05/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: NABRAM COMÉRCIO LTDA. - ME. Objeto: Fornecimento e instalação de tampos
de vidro incolor para mesas, prateleiras em vidro, espelhos e vidros para divisórias e
paredes (Ata n.º 66/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos
5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013.
Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R$ 76,00 (setenta e seis reais).
Proc. nº TRF2-EOF-2018/00194.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo TST nº 503.895/2017-8. Hospital Oftalmológico de Brasília Ltda. CNPJ:
00.649.756/0001-66. 2º termo aditivo ao contrato CRM-051/2017 - Prestação de serviços
ao Programa de Assistência à Saúde do TST. ALTERAÇÃO: inclusão de filial. ASSINATURA:
4/6/2019. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria. Pela
Contratada: Michelle Kaline da Silva Brigolini, e Tatiana Maria Vieira, Procuradoras.

EXTRATO DE EMPENHO

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
SECRETARIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
COORDENADORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO
NÚCLEO DE CREDENCIAMENTO

Nota de empenho: 2019NE000571, emitida em 17/05/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: AGROSHOW AGROPECUÁRIA EIRELI - ME. Objeto: aquisição de materiais
elétricos (Ata n.º 114/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos
5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013.
Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 1.452,46 (um mil, quatrocentos
e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) Proc. nº TRF2-EOF-2018/00244.02.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019 - UASG 90030

ESPÉCIE: Termo de Credenciamento nº 12/2019, celebrado entre o Superior Tribunal
Militar, com a interveniência do Plano de Saúde da Justiça Militar da União-PLAS/JMU, e a
SOS Intensimed Assistência Médica LTDA (Nefrointensimed). OBJETO: prestação de serviço
de assistência médica. Programa de Trabalho: 02.301.0566.2004.0001. Elementos de
Despesas: 3.3.90.36 e 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 60 meses a contar da data de sua assinatura.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, "caput" da Lei nº 8.666/93, Ato Normativo nº 315, de
07.02.2019, Aviso de Credenciamento nº 04/2014. DATA DE ASSINATURA: 28.05.2019.
ASSINAM: Silvio Artur Meira Starling, Diretor-Geral, pelo Credenciante, e Antônio José de
Almeida Inda Filho, Representante Legal, pela Credenciada.

Nº Processo: 0003276-82.2019. Objeto: Locação de 30 rádios digitais bidirecionais
portáteis.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 05/06/2019 das 11h00 às 17h59. Endereço:
Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00020-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 05/06/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
18/06/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

MAGDA LUCIA SCHEUNEMANN CIDADE
Diretora Geral

ESPÉCIE: Termo de Credenciamento nº 03/2019, celebrado entre o Superior Tribunal
Militar, com a interveniência do Plano de Saúde da Justiça Militar da União-PLAS/JMU, e a
Curativos Serviços de Saúde LTDA (Curativos Home Care). OBJETO: prestação de serviço de
assistência médica domiciliar. Programa de Trabalho: 02.301.0566.2004.0001. Elementos de
Despesas: 3.3.90.36 e 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 60 meses a contar da data de sua assinatura.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, "caput" da Lei nº 8.666/93, Ato Normativo nº 315, de
07.02.2019, Aviso de Credenciamento nº 02/2014. DATA DE ASSINATURA: 03.06.2019.
ASSINAM: Silvio Artur Meira Starling, Diretor-Geral, pelo Credenciante, e Anna Rita Pinheiro
Oliveira, Representante Legal, pela Credenciada.

(SIASGnet - 04/06/2019) 90030-00001-2019NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019 - UASG 90031
Nº Processo: 2740-71.2018.4.05. Objeto: Contratação de empresa especializada em
refrigeração para fornecimento e instalação de 16 (dezesseis) equipamentos de
refrigeração, condensação a ar, no Edifício Sede, Prédio Anexo I e Térreo da Ampliação do
Edifício Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 9. Edital:
05/06/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n
- Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife, Bairro do Recife - Recife/PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00012-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 05/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/06/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Não será
permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em
caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG
do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE PENALIDADE
O TRF 1ª Região resolve aplicar a IMPACTA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP, CNPJ 10.457.120/0001-76, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
União, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, pelo período de 12 meses, a contar
desta publicação. A penalidade é resultado da apuração de irregularidades ocorridas na
execução da obrigação decorrente do Contrato 31/2014, mediante Processo Administrativo
nº 0026318-18.2017.4.01.8000.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

MARIA CRISTINA TURNES
Diretora da Secretaria de Administração

(SIASGnet - 03/06/2019) 90031-00001-2019NE000089

AVISO DE PENALIDADE

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

O TRF 1ª Região resolve aplicar à LUMITECH TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.
CNPJ n. 26.076.431/0001-25, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
União, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, pelo período de 24 meses, a contar
desta publicação. A penalidade é resultado da apuração de irregularidades ocorridas na
execução da obrigação decorrente Pregão Eletrônico SRP 31/2018, mediante Processo
Administrativo nº 0021981-49.2018.4.01.8000.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO
Termo de Compromisso nº 01/19; Processo 0002744-05.2016.6.02.8000; Partes: União,
através do TRE/AL e a Cooperativa dos Catadores da Vila Emater - COOPVILA, CNPJ
11.162.478-0001/34; Objeto: Destinação de material reciclável (papel, papelão, copos
descartáveis, garrafas de plástico, metais diversos, etc.) à cooperativa/associação, no
intuito de contribuir para a causa socioambiental, encaminhando resíduos à reciclagem e
gerando fonte de renda aos catadores cooperados/associados; Vigência: 12 meses a partir
da data de sua assinatura, ocorrida em 27/05/2019.

MARIA CRISTINA TURNES
Diretora da Secretaria de Administração

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019 - UASG 90028

ATA TRE/AL n° 04-A/2019; Proc. SEI nº 0000602-23.2019.6.02.8000; PE nº 17/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; ; Vigência: 8 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 21/05/19; Objeto: Registro de Preços de material de expediente (Itens: 01BORRACHA BRANCA, 02- CLIPS PARA PAPEL Nº 04/0, 03- FITA ADESIVA TRANSPARENTE
50MMX50M , 04 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX30M, 05 - GRAMPEADOR DE
MESA M, 06- ETIQUETAS ADESIVAS, 07- CANETA MARCA TEXTO, 08- CORRETIVO LÍQUIDO,
09- MOLHA DEDOS); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 17/2019, no
site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de
Preços). MIX PAPELARIA EIRELI, CNPJ nº 24.180.611/0001-27 ; Item 01, MASTER PRINT,
Unidade, 840, R$ 0,53, R$ 445,20; Item 02, FERPLAS, Caixa, 500, R$ 1,25, R$ 625,00; Item
03, Eurocel, Unidade, 300, R$ 2,26, R$ 678,00; Item 04, Eurocel, Unidade, 150, R$ 0,48, R$
72,00; Item 05, Classe, Unidade, 150, R$ 15,00, R$ 2.250,00; Item 06, Colacril, Envelope,
160, R$ 2,50, R$ 400,00; Item 07, MASTER PRINT, Unidade, 840, R$ 0,80, R$ 672,00; Item
08, Ecole, Unidade, 480, R$ 0,80, R$ 384,00; Item 09, Radex, Unidade, 100, R$ 1,00, R$
100,00.

Nº Processo: TRF2-EOF-2019/135. Objeto: Fornecimento e instalação de 2.000 m de papel
de parede para o prédio do TRF-2ª Região, situado na Rua do Acre nº 80, Centro do Rio
de Janeiro, através do Sistema de Registro de Preços.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
05/06/2019 das 12h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de
Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00032-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 05/06/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 17/06/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.
FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro
(SIASGnet - 03/06/2019) 90028-00001-2019NE000298

SECRETARIA-GERAL
EXTRATO DE EMPENHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Nota de empenho: 2019NE000587, emitida em 27/05/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA 91884608000. Objeto: aquisição de material
de consumo para copa e cozinha (Ata n.º 024/2019). Modalidade de Licitação: Lei nº
10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 2.051,00
(dois mil e cinquenta e um reais) TRF2-EOF-2018/00496.08.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 - UASG 70011
Nº Processo: 0002996-03.2019. Objeto: Aquisição eventual, através de ARP, de 30 bebedouros
de água tipo garrafão, necessários para atender aos pedidos das unidades do TRE/AL, Fórum
Eleitoral, Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
05/06/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00026-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 05/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 18/06/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE EMPENHO
Nota de empenho: 2019NE000589, emitida em 29/05/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: NABRAM COMÉRCIO LTDA. - ME. Objeto: Fornecimento e instalação de tampos
de vidro incolor para mesas, prateleiras em vidro, espelhos e vidros para divisórias e
paredes (Ata n.º 66/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos
5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013.
Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 33.880,76 (trinta e três mil,
oitocentos e oitenta reais e setenta e seis centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00194.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019060500164

Nº 107, quarta-feira, 5 de junho de 2019

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 03/06/2019) 70011-00001-2019NE000032

164

Publicação do aviso de licitação no DOU (0551878)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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CIDADES

MACEIÓ - ALAGOAS
QUARTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 2019

AL amplia número de reservas ambientais
Entre 2015 e 2019, foram criadas mais 35 reservas particulares, totalizando 68 áreas com 10.701,7 ha protegidos no estado

A

o comemorar o Dia
Mundial do Meio Ambiente hoje o Instituto
do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL) comemora
também o avanço do Estado
em importantes temas, como
a redução do desmatamento
e o avanço em mais de 100%
de hectares em áreas protegidas, a utilização de tecnologia para ações fiscalização
e compartilhamento de informações, além de importantes
projetos de educação ambiental.
Segundo Gustavo Lopes,
diretor-presidente do IMA/
AL, uma das ações que pode
contribuir diretamente com
esses números é o aumento
em mais de 130% de hectares
protegidos legalmente, principalmente em Reservas Particulares do Patrimônio Natural, as chamadas RPPNs.
“Não há dúvidas que essa é
uma contribuição direta”, co-

mentou.
Para se ter ideia da importância desses números,
até 2014 Alagoas possuía 33
RPPNs, isso considerando
as sete reservas criadas em
âmbito federal, perfazendo
4.047 ha protegidos. Entre
2015 e 2019 já foram criadas
mais 35 unidades nessa modalidade com um acréscimo
de 6.695 ha. Isso significa
que existem hoje, em território alagoano, 68 RPPNs, com
10.701,7 ha protegidos.
No final do mês de maio,
a Fundação SOS Mata
Atlântica divulgou o relatório que coloca Alagoas como
o segundo estado com menor
número de desmatamento,
entre 17 ranqueados no período entre 2017 e 2018. Passando de 297 ha, do período
anterior, para 8 ha desmatados. Uma redução de 97%,
bastante significativa para o
bioma.

AGÊNCIA ALAGOAS

RELATÓRIO

No final do mês de maio, a
Fundação SOS Mata Atlântica
divulgou o relatório que coloca Alagoas como o segundo
estado com menor número
de desmatamento, entre 17
ranqueados no período entre
2017 e 2018

DESMATAMENTO

Passando de 297 ha, do
período anterior, para 8ha
desmatados. Uma redução
de 97%, bastante significativa
para o biomal

RESERVAS

Até 2014 Alagoas possuía 33
RPPNs, perfazendo 4.047 ha
protegidos. Entre 2015 e 2019
já foram criadas mais 35 unidades nessa modalidade com
um acréscimo de 6.695 ha

Proteção do meio ambiente é garantia de recursos fundamentais para a sobrevivência, como a água

Avanço no uso das tecnologias agiliza fiscalização e processos
Aliado a proteção dos remanescentes vegetais é possível citar também o avanço
no uso das tecnologias, tanto para agilizar a fiscalização, como por exemplo com
a criação do aplicativo IMA
Denuncie e todo um sistema de monitoramento, como
para dar celeridade aos
processos de licenciamento

ambiental, e também para
tornar as informações mais
acessíveis.
Por exemplo, a digitalização de quase todo o acervo
botânico disposto no Herbário MAC. Mais de 60 mil espécimes coletados e catalogadas como exemplares dos
principais biomas existentes
em Alagoas, a Caatinga e a

Mata Atlântica.
Projetos de educação
ambiental, como o Nossa
Praia de conscientização sobre os problemas causados
pelo lixo no mar, e o Alagoas mais Verde, de plantio
de mudas e recuperação de
áreas verdes, que foram sendo continuados durante os
últimos anos e já registram

o envolvimento de milhares
de pessoas.
Além disso, Alagoas foi
destaque nacional ao ser o
primeiro do Nordeste a encerrar todos os lixões existentes no Estado, há exato
um ano. Agora as prefeituras começaram a apresentar
os Planos de Recuperação
de Área Degradada (PRAD).

Publicação do aviso de licitação na Tribuna (0551882)

Oito deles já foram aprovados e outros 14 estão em fase
de ajustes. Após os encerramentos apenas quatro municípios foram autuados por
descumprimento do acordo.
“Nós recebemos técnicos
e agentes públicos de diversos Estados interessados em
saber como conseguimos fazer isso e o maior ganho é,
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com certeza, para a população”, comentou Gustavo
Lopes. O diretor-presidente
disse ainda que a equipe do
Instituto organiza uma programação para o mês inteiro, mas “nós sabemos que
é uma construção diária e
o Dia do Meio Ambiente é
todo dia em toda ação que
realizamos”.
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Pregões 2019
Licitação Em Andamento

Número 10/2019
SEI 0002984-57.2017.6.02.8000
Data: 05/04/2019 às 14:00:00
Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia e suporte para o software de gerenciamento de Rede IMC.

Valor Estimado: R$ 34.283,16
Documentos:
Edital

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 14/2019
SEI 0000141-51.2019.6.02.8000
Data: 16/04/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de material de consumo (material elétrico) necessário para atender as demandas das Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019.

Valor Estimado: R$ 5.220,76
Documentos:
Edital

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 18/2019
SEI 0004193-27.2018.6.02.8000
Data: 16/05/2019 às 14:00:00
Objeto: prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste
Regional.

Valor Estimado: R$ 89.248,70
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 19/2019
SEI 0001938-62.2019.6.02.8000
Data: 22/05/2019 às 14:00:00
adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019/view

Publicação do aviso de licitação no site TRE/AL (0551887)
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Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para um veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertenente ao TRE/AL, com assistência 24 horas e vigência de 12 meses.

Valor Estimado: R$ 10.284,63
Documentos:
Edital

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 20/2019
SEI 0001933-74.2018.6.02.8000
Data: 24/05/2019 às 09:00:00
Objeto: Registro de Preços de material de expediente - envelopes e capas de processo.

Valor Estimado: R$ 24.690,00
Documentos:
Edital

Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento

Resposta do Pregoeiro

Número 21/2019
SEI 0007708-70.2018.6.02.8000
Data: 28/05/2019 às 14:00:00
Objeto: Prestação de serviços de avaliação e manutenção corretiva em equipamento do tipo no-break de médio e grande porte.

Valor Estimado: R$ 32.240,04
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 22/2019
SEI 0000604-90.2019.6.02.8000
Data: 31/05/2019 às 09:00:00
Objeto: aquisição de material de consumo - material de expediente.

Valor Estimado: R$ 3.880,20
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 23/2019
adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019/view

Publicação do aviso de licitação no site TRE/AL (0551887)
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SEI 0002984-57.2017.6.02.8000
Data: 03/06/2019 às 14:00:00
Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia e suporte para o software de gerenciamento de Rede IMC, pelo período
de 36 (trinta e seis) meses.

Valor Estimado: R$ 32.398,56
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2019
SEI 0000726-06.2019.6.02.8000
Data: 11/06/2019 às 14:00:00
Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWal, em uso
neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas

Valor Estimado: R$ 149.338,24
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 25/2019
SEI 0000735-65.2019.6.02.8000
Data: 12/06/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material de informática - no-breaks e estabilizadores de pequeno porte.

Valor Estimado: R$ 89.312,80
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (2ª Parte)

Número 26/2019
SEI 0002996-03.2019.6.02.8000
Data: 18/06/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material permanente - bebedouros de água.

Valor Unitário Estimado: R$ 537,27
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Licitação no periódico Tribuna de Alagoas

Número 27/2019
adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019/view

Publicação do aviso de licitação no site TRE/AL (0551887)
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SEI 0000507-90.2019.6.02.8000
Data: 19/06/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de material de consumo para utilização na infraestrutura de rede das Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas.

Valor Unitário Estimado: R$ 15.207,10
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Tags
#Pregão

#Pregão eletrônico

Gestor responsável
Coordenadoria de Material e Patrimônio +
Gerenciar portlets

adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019/view
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2019.

À PREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 05/06/2019, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551889 e o código CRC 8ACB76CB.

0002996-03.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0551889
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Portaria (0556933)
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Paulista, 25 de junho de 2019.

PROPOSTA DE PREÇO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019.

Proposta de Preço que faz a empresa, G H P S BARRETO - ME, Inscrita no CNPJ N° 27.103.616/0001-44 Estabelecida no endereço Rua Dr. Ignacio de Andrade Lima, 170 Loja 03
CEP. 53.435-455 - Janga - Paulista - PE. Telefone (81) 4104.6092 - E-mail: ghpsbarreto@gmail.com Para os itens abaixo relacionados.

Proposta (0558794)
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LOTE/ ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MARCA /MODELO

QTD

VALOR UNITÁRIO

EXTENSO

VALOR TOTAL

EXTENSO

1

a) refrigerados por compressor, com utilização de gás ecológico;
b) tipo coluna, que suporte garrafão contendo 20 litros de água;
c) material: confeccionado em plástico injetado de alto impacto e aço,
d) cor predominante: Branca;
e) capacidade para suportar garrafão de 20 litros;
f) aprovado pelo INMETRO, com selo de comprovação;
g) tensão elétrica de 220 volts, com o consumo de energia máximo de 13 Kwh/mês,
h) capacidade frigorífica de no mínimo 3 litros de água gelada por hora; reservatório de água vedado e atóxico;
i) potência mínima de 90 W, sendo silencioso;
j) duas alças laterais, uma em cada lado, para facilitar o deslocamento. Item importante para evitar queda no
transporte do bem;
l) duas torneiras independentes, água natural e água gelada;
m) bandeja removível de retenção de água, para facilitar higienização;
n) termostato com controle gradual de temperatura de água gelada entre 4°-5ºc à 14°-15ºc;
o) sistema de abertura automática (tipo Easy Open ou similar) da “boca” do garrafão. Item importante para permitir
uma melhor higiene na reposição dos botijões;
p) distância entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo de 13 cm e máximo de 25 cm de altura;
q) Medidas, com variação para mais ou para menos de 10%: Largura: 32 cm; Altura: 100 cm; Profundidade: 32 cm;
Peso: 12 kg;
r) Itens inclusos: Bebedouro e manual em português (impresso ou link da internet).

KARINA / K20

30

500,00

quinhentos reais

15.000,00

quinze mil reais

Total da proposta .......................

R$ 15.000,00

Valor total da proposta: R$ 15.000,00 (quinze mil reais ).
a) Validade da proposta: 60 ( sessenta ) dias a contar da presente data.
b) Prazo de entrega: 45(quarenta e cinco ) dias, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
c) Garantia: Conforme edital
d) Declaramos que estamos de acordo com o edital.
e) Representante legal: GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SÁ BARRETO ID. 500.20.10 SSP PE - CPF. 029.558.154-97
f) Declaramos que os preços contidos na proposta apresentada, estão incluidos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materias, serviços, encardos sociais, trabalhistas, seguro, lucro, frete e outros
necessarios ao cumprimento integral ao objeto do edital e seus anexos.
g) Declaramos efetuar a entrega total dos produtos, contado a partir da assinatura do termo de contrato ou da comunicação emitida pelo CONTRATANTE.
h) Dados Bancários: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 3250 Operação. 003 Conta corrente. 429-7
i) Mercadoria de Procedência Nacional.

___________________________________
G H P S BARRETO - ME
Gustavo Henrique Pintan Sá Barreto
ID. 5.002.010 SSP PE - CPF. 029.558.154-97

Proposta (0558794)
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Linha Rubi
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• Fornece água gelada e natural;
• Gabinete em chapa pintada;
• Tampa e base injetados;
• Controle manual de temperatura;
• Reservatório em material polietileno atóxico;
• Alça de trasporte para facilitar o manuseio;
• Capacidade de armazenar 2 litros.
Dimensões
Sem Embalagem

KG

Com Embalagem

Altura
930 mm

Altura
930 mm

Largura
300 mm

Largura
310 mm

Profundidade
360 mm

Profundidade
380 mm

Peso
12 Kg

KG

Peso
12 Kg
Cubagem
1 cx / 0,1096m

Conforme
A KARINA BEBEDOUROS reserva-se o direito de modificar
estas especificações técnicas e características do produto
sem prévio aviso.
Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Anexo CATÁLOGO (0558795)

Tensão Nominal (V)
Grau de Proteção
Amperagem (A)
Potência (W)
Frequência - Mercado Nacional (Hz)
Consumo de Energia (KWh/mês)

127
IPX0
1,5
120
60
9,45
0,116

220
IPX0
1,1
120
60
8,80
0,118

Capacidade
Acomoda Garrafão (L)
10 ou 20 10 ou 20
Volume Interno do Aparelho (L)
3
3
Fornecimento de Água Gelada (L/h)* 0,900
0,900
Temperatura de Resfriamento*
Vazão Nominal por Gravidade (L/h)

10
40

SEI 0002996-03.2019.6.02.8000 / pg. 186

10
40

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII
da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 83322105181416330795-1; Data: 21/05/2018 14:17:04
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGX85155-OYN5;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Confira
Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Atestado CAPACIDADE TÉCNICA (0558796)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.

NCC 17.04989

Data de emissão:
Issued date:

Revisão nº/revision no.: 0

30/11/2017

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 3

Data de validade:
Validity date:

30/11/2022

Solicitante:
Applicant:

Karina Indústria e Comércio de Bebedouros Ltda – EPP / Karina
Acesso Pe Mariano de La Matta (SJR-485), 1005 - Chácara Bela Vista
São José do Rio Preto/SP
CEP: 15077-456 / CNPJ: 04.467.116/0001-96
Brasil

Produto:
Product:

Família de bebedouros de piso por galão - 5H

Marca:
Brand:

Karina

Modelo:
Model:

K10, K20, K30 e K30i
Karina Indústria e Comércio de Bebedouros Ltda – EPP / Karina
Acesso Pe Mariano de La Matta (SJR-485), 1005 - Chácara Bela Vista
São José do Rio Preto/SP
CEP: 15077-456 / CNPJ: 04.467.116/0001-96
Brasil

Fabricante:
Manufacturer:

Aprovado para emissão em conformidade com o regulamento e normas aplicáveis
Approved for issue in conformity with rule and applicable standards

Assinado
digitalmente -

WILSON MONTEIRO
BONATO JUNIOR:
04261009803

Certisign
_______________________________

Wilson Bonato
Gerente Técnico
Technical Manager
Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade para equipamentos para consumo de água, anexo à Portaria
Inmetro N.º 344, de 22 de julho de 2014; anexo à Portaria Inmetro N.º 92, de maio de 2017.
Certificate issued in accordance with requirements of conformity assessment for equipment for water consumption annex to Inmetro’s
ordinance no. 344 of July 22, 2014; annex to Inmetro’s ordinance no. 92 of May 04, 2017.
1.

Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
This certificate may only be reproduced in full.

2.

A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
The status and authenticity of this certificate may be verified by visiting Inmetro website.

3.

Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.
This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:
Certificate issued by:
NCC Certificações do Brasil Ltda.
Acreditação Cgcre nº 0034 (16/10/2003)
Rua Conceição, nº 233, CEP 13010-916
CNPJ nº 16.587.151/0001-28 – Campinas/SP
www.ncc.com.br
Histórico da Revisão:
Revisão
0

FNCC_411

Certificado
NCC 17.04989

Data da revisão
30/11/2017

Processo
34051/15.1

Descrição
Emissão inicial
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CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.
Data de emissão:
Issued date:

NCC 17.04989
30/11/2017

Revisão nº/revision no.: 0
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 3

Karina Indústria e Comércio de Bebedouros Ltda – EPP / Karina
Acesso Pe Mariano de La Matta (SJR-485), 1005 - Chácara Bela Vista
São José do Rio Preto/SP
CEP: 15077-456 / CNPJ: 04.467.116/0001-96
Brasil

Unidade fabril:
Manufacturing locations:

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam às
normas listadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos cobertos por este certificado, foi avaliado e
atendeu aos requisitos de sistema da qualidade da Portaria Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas na Portaria
Inmetro.
This certificate is issued as verification that production representative samples were assessed and tested and found compliant to the standards
listed below; and that manufacturer’s quality system management related to the product covered by this certificate, was accessed and found to
comply to Inmetro quality system management requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.
NORMAS:
STANDARDS:
Norma: ABNT NBR 16236:2013; ABNT NBR 60335-1:2010, IEC 60335-2-24:2010 + A1:2012, RTQ (Portaria 394/2014), Portaria 92:2017
Este certificado não indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho do que os expressamente incluídos nas normas
listadas acima.
This certificate does not indicate compliance with safety and performance requirements other than those expressly included in the standards listed
above.
Registro de avaliação da conformidade técnica (apresenta a verificação dos documentos utilizados para análise e as conclusões para a
recomendação da certificação):
Technical conformity assessment register (presents the verification of the documents used for analysis and recommendation of certification
conclusions):
BPM: 393418
Processo: 34051/15.1
Data da Auditoria: 26/06/2017
Relatório(s) de ensaio:
Test report(s):
Nº do relatório

Laboratório

Norma

Data de emissão

BB-B 288/2017

06/09/2017

BB-AD 288/2017
BB-AD 289/2017

Labotec

ABNT NBR 60331-1:2010; IEC60335-2-24:2010 + A1:2012; Portaria 394:2014;
Portaria 92:2017

30/08/2017

BB-AD 290/2017
BB-AD 291/2017

PRODUTO:
PRODUCT:
Produtos e sistemas abrangidos por este certificado estão especificados como segue:
Products and systems covered by this certificate are specified as follows:
Família de bebedouros de piso por galão - 5H

FNCC_411
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CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº:
Certificate No.
Data de emissão:
Issued date:

NCC 17.04989

Revisão nº/revision no.: 0

30/11/2017

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 3
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 3

Características técnicas da Família:
Modelo /
Cód. Barras
K10
7898918697015
K10
7898918697022
K20
7898918697053
K20
7898918697060
K30
7898918697091
K30
7898918697114
K30i
7898918697121
K30i
7898918697138

Consumo de
energia

Capacidade de
fornecimento de água
gelada

Eficiência
energética

1,5 A

9,45 kWh/mês

0,900 l/h

0,166 kW/l

220 V~

1,1 A

8,80 kWh/mês

0,900 l/h

0,118 kW/l

127 V~

1,5 A

9,45 kWh/mês

0,900 l/h

0,166 kW/l

220 V~

1,1 A

8,80 kWh/mês

0,900 l/h

0,118 kW/l

Tensão

Corrente

127 V~

Frequência

60

Marca

Karina

127 V~

1,5 A

9,60 kWh/mês

0,900 l/h

0,099 kW/l

220 V~

1,1 A

10,50 kWh/mês

0,900 l/h

0,103 kW/l

127 V~

1,5 A

9,60 kWh/mês

0,900 l/h

0,099 kW/l

220 V~

1,1 A

10,50 kWh/mês

0,900 l/h

0,103 kW/l

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:
CONDITIONS OF CERTIFICATION:
Modelo 5: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no
fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e no fabricante. Modelo baseado no ensaio de tipo e acompanhado de avaliação das
medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua produção, seguido de um acompanhamento a cada 12 meses,
por meio de auditorias, do controle da qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras tomadas no comércio e na fábrica.
Model 5: Type test, evaluation and approval of the manufacturer’s Quality Management System, surveillance through audits on the factory and test
on samples taken in market and on the manufacturer. Model based on the type of test and accompanied by evaluation of the actions taken by the
manufacturer for the Quality Management System of its production, followed by a follow-up every 12 months by means of audits of the factory
quality control and test checks in samples taken in market and factory.
A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo
com as orientações da NCC e previstas no RAC específico da Portaria Inmetro N.º 344, de 22 de julho de 2014. Para verificação da condição
atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do
Inmetro.
The validity of this certificate is linked to carrying out evaluations of maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the
orientations of the NCC and in the Inmetro’s ordinance no. 344 of July 22, 2014. For verification of updated condition of regularity from this
Conformity’s Certificate, must be checked on product and services data bank certificated from Inmetro.
Este Certificado é válido apenas para os equipamentos de modelos idênticos aos equipamentos efetivamente ensaiados. Quaisquer modificações
nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos
equipamentos, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este Certificado.
This Certificate is valid only for models identical to those effectively tested . Any modifications to the projects, and the use of components and / or
different materials from those defined by descriptive documentation of the equipment, without the prior permission of NCC, will invalidate this
certificate.
O usuário tem a responsabilidade de assegurar que os produtos serão instalados em atendimento às instruções do fabricante e as normas
aplicadas a estes.
The user has the responsibility to ensure that the products will be installed in compliance with manufacturer's instructions and standards applied to
them.
Outras especificações:
Família de bebedouros de piso por galão de 10 ou 20 litros (Gravidade). Classe I, IPX0, uso interno.
DOCUMENTAÇÃO DESCRITIVA DO EQUIPAMENTO (CONFIDENCIAL):
EQUIPMENT DESCRIPTIONAL DOCUMENTS (CONFIDENTIAL):

Manual dos produtos; Memorial descritivo; Fotos dos produtos e embalagens; Marca da conformidade
FNCC_411

Página/ Page 3 de / of 3

Certificado AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE (0558797)

Rev. 07

SEI 0002996-03.2019.6.02.8000 / pg. 190

Anexo INMETRO (0558800)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2019.

Senhor Chefe,
Solicito a análise da proposta apresentada pela
Empresa G H P S Barreto - ME, evento 0558794.
Informo, que a sessão eletrônica será retomada
amanhã, dia 26/06/2019, às 14 horas.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 25/06/2019, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558808 e o código CRC ABCF3C6A.

0002996-03.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0558808

0558808v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3824 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Prezado Pregoiro,

Após uma extensa análise no site oficial do modelo K20 da marca de bebedouros Karina
(link: https://www.karinabebedouros.com.br/index.php/produtos/linha-rubi/modelo-k20)
e em todos sub-links disponíveis apurou-se que o produto ofertado pelo proponente
no evento 0558794 atende a maioria das especificações técnicas constantes
no ANEXO I-A do Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2019 (0551153), todavia o mesmo
não pode ser aceito pelo TRE/AL pois:

O bebedouro Karina K20 tem uma capacidade de refrigeração de somente
0,9 litros por hora (vide informação extraída no sublink: http://www.karinabebedouros.com.br/images/selo-inmetro/Inmetro-k20-127220.png) que é bem inferior a especificação da alínea "h)" do instrumento
convocatório do certame objeto dos autos que é a do bebedouro possuir
a capacidade frigorífica de no mínimo 3 litros de água gelada por hora;

Não foi possível obter a compravação de mais três especificações (grifo
do subscrevente):
1. c) material: confeccionado em plástico injetado de alto impacto e aço - todavia foi
apurado que o bebedouro tem "Gabinete em chapa pintada com tampa e base
injetados". Ou seja, apesar de supor-se que a chapa é de aço não é dito se a
mesma é de alto impacto. Além disso, o gabinete deve ser confeccionado em toda
a sua extensão em plástico injetado ou aço, porém o fabricante Karina atesta que
somente a tampa e a base são injetados;
2. o) sistema de abertura automática (tipo Easy Open ou similar) da “boca” do
garrafão. Item importante para permitir uma melhor higiene na reposição dos
botijões ;
3. p) distância entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo de 13 cm e máximo
de 25 cm de altura.

Sem mais a relatar.

Respeitosamente,
Informação 3824 (0558907)

SEI 0002996-03.2019.6.02.8000 / pg. 193

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 25/06/2019, às 19:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558907 e o código CRC 28FCA088.

0002996-03.2019.6.02.8000

Informação 3824 (0558907)

0558907v10
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Grampar
Máquinas e Equipamentos
Goiânia-GO, 28 de junho de 2019.
À
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO 26/2019
Data Abertura: 18 junho de 2019 ás 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)
1. Introdução
A empresa GRAMPAR COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME inscrita no
CNPJ N.º 30.524.715/0001-04, com sede na Avenida T-1, Nº 398, Sl 03 – Setor Bueno – CEP: 74.210-045
- Goiânia/GO, vem através desta apresentar e submeter à vossa apreciação a proposta comercial para o
item abaixo descrito.
2. Proposta Técnica
ITEM 01 – BEBEDOURO.
BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL ABS (COPOLÍMERO DE ACRILONITRILA), TIPO ELÉTRICO DE
COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA COR BRANCA, CAPACIDADE 20
L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA) CUBA AÇO
INOX

Fabricante: KARINA
Modelo: K10
Quantidade: 30 unidades
Valor Unitário: R$ 450,00
Valor Total: R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais)
3. Impostos e Taxas
 No preço Ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas
com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.
4. Entrega dos Produtos
 Os materiais, objeto do presente termo, deverão ser entregues no local definido no item
anterior, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil
após a comprovação do recebimento da Nota de Empenho – NE, expedida pelo órgão solicitante.
 Os materiais/produtos adquiridos deverão ser entregues no no almoxarifado deste Regional,
situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL; entrega, com no mínimo
02 (dois) dias de antecedência, para que seja efetuado o devido recebimento provisório dos
objetos.

INSC. ESTADUAL 10.727.771-31: - CNPJ: 30.524.715/0001-04

FONE: (62) 3996-1158
maquinas.grampar@gmail.com

Av. T-1, Nº 398, Sala 03, Setor Bueno, Cep. 74.210-045 – Goiânia - GO
Proposta EMPRESA GRAMPAR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS (0560265)
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Grampar
Máquinas e Equipamentos
5. Pagamento
 O pagamento será efetuado em até 10 dias úteis s, em uma única parcela, por empresa,
mediante crédito em conta-corrente, após a entrega do mobiliário e aceite definitivo;

6. Validade da Proposta
 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
7. Dados da Empresa
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Fone\Fax:
e-mail:

Grampar Comércio de Maquinas e Equipamentos – EIRELI-ME
30.524.715/0001-04
Avenida T-1, Nº 398, Sala 03, Setor Bueno, Goiânia – GO
(62) 3996-1158
maquinas.grampar@gmail.com

7. Dados Bancários
Banco Do Brasil
AG 4148-3
C/C: 24040-0
Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento
das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Termo de Referência.

Grampar Comércio de Máq e Equip.
Vanderson Batista de Souza
Procurador

INSC. ESTADUAL 10.727.771-31: - CNPJ: 30.524.715/0001-04

FONE: (62) 3996-1158
maquinas.grampar@gmail.com

Av. T-1, Nº 398, Sala 03, Setor Bueno, Cep. 74.210-045 – Goiânia - GO
Proposta EMPRESA GRAMPAR COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS (0560265)
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Linha Extreme
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• Fornece água gelada e natural;
• Gabinete em aço inoxidável;
• Tampa e base injetados;
• Controle manual de temperatura;
• Reservatório em material polietileno atóxico;
• Alça de trasporte para facilitar o manuseio;
• Capacidade de armazenar 2 litros.
Dimensões

Eficiência Energética

Sem Embalagem

KG

Com Embalagem

Altura
930 mm

Altura
930 mm

Largura
300 mm

Largura
310 mm

Profundidade
360 mm

Profundidade
380 mm

Peso
12 Kg

KG

Peso
12 Kg
Cubagem
1 cx / 0,1096m3

*Conforme norma ABNT NBR 1636/2013
A KARINA BEBEDOUROS reserva-se o direito de modificar
estas especificações técnicas e características do produto
sem prévio aviso.
Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Anexo CATÁLOGO (0560275)

Tensão Nominal (V)
Grau de Proteção
Amperagem (A)
Potência (W)

127
IPX0
1,5
120

220
IPX0
1,1
120

Frequência - Mercado Nacional (Hz)
Consumo de Energia (KWh/mês)
Eficiência Energética (KW/L)

60
9,45
0,116

60
8,80
0,118

Capacidade
Acomoda Garrafão (L)
Volume Interno do Aparelho (L)
Fornecimento de Água Gelada (L/h)*
Temperatura de Resfriamento*
Vazão Nominal por Gravidade (L/h)

10 ou 20 10 ou 20
3
3
0,900
10o

0,900
10o

40

40

SEI 0002996-03.2019.6.02.8000 / pg. 197

Goiânia, 01 de junho de 2018.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa GRAMPAR COMÉRCIO DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS-EIRELI ME, inscrita com o CNPJ: 30.524.715/0001-04, situada na Av.
T-1, Nº 398, Sl 03, Setor Bueno – Goiânia/GO – CEP 74.210-045, forneceu para a empresa, S3
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, os produtos descritos a seguir:


Bebedouros de Garrafão – 40 unidades

Obs: tais produtos foram entregues no prazo de 10 dias corridos

Atestamos ainda, que tais produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em
nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com
as obrigações assumidas.

Atestado de Capacidade Técnica (0560276)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2019.
Senhor Chefe,
Solicito a análise da proposta apresentada pela Empresa Grampar Comédio de
Máquinas e Equipamentps Eireli - ME, evento 0560265.
Informo, que a sessão eletrônica será retomada no dia 01/07/2019, às 14 horas.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 28/06/2019, às 11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560297 e o código CRC DD9E0AAE.

0002996-03.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0560297

0560297v1

SEI 0002996-03.2019.6.02.8000 / pg. 199

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3884 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Prezado Pregoiro,

Após uma extensa análise no site oficial do modelo K10 da marca de bebedouros Karina
(link: https://www.karinabebedouros.com.br/index.php/produtos/linha-extreme/modelok10) e em todos sub-links disponíveis apurou-se que o produto ofertado pelo
proponente no evento 0560265 atende a maioria das especificações técnicas
constantes no ANEXO I-A do Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2019 (0551153),
todavia o mesmo não pode ser aceito pelo TRE/AL pois:

O bebedouro Karina K10 tem uma capacidade de refrigeração de somente
0,9 litros por hora (vide informação extraída na âncora "Medidas e Consumo" e
também no sub-link: http://www.karinabebedouros.com.br/images/seloinmetro/Inmetro-k10-127-220.png) que é bem inferior a especificação da
alínea "h)" do instrumento convocatório do certame objeto dos autos que é a do
bebedouro possuir a capacidade frigorífica de no mínimo 3 litros de água
gelada por hora;

Não foi possível obter a compravação de mais três especificações (grifo
do subscrevente):
1. c) material: confeccionado em plástico injetado de alto impacto e aço - todavia foi
apurado que o bebedouro tem "Gabinete em chapa pintada com tampa e base
injetados". Ou seja, apesar de supor-se que a chapa é de aço não é dito se a
mesma é de alto impacto. Além disso, o gabinete deve ser confeccionado em toda
a sua extensão em plástico injetado ou aço, porém o fabricante Karina atesta que
somente a tampa e a base são injetados;
2. o) sistema de abertura automática (tipo Easy Open ou similar) da “boca” do
garrafão. Item importante para permitir uma melhor higiene na reposição dos
botijões ;
3. p) distância entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo de 13 cm e máximo
de 25 cm de altura.

Sem mais a relatar.

Respeitosamente,
Informação 3884 (0560304)
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 28/06/2019, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560304 e o código CRC 2E2738D2.

0002996-03.2019.6.02.8000

Informação 3884 (0560304)

0560304v2
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Inova
Vendas
AO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 26/2019
INÍCIO DA SESSÃO: 25/06/2019 ÀS 14:00HS
1. DADOS DA LICITANTE:
Razão Social

INOVA VENDAS LTDA

CNPJ:

30.459.862/0001-48

Inscrição Estadual/Municipal

10.728.215-1 | 22.033-03

Endereço completo:

Avenida Caiapó, 882 | Centro

CEP:

76.200-000

Cidade/UF:

Iporá/Goiás

Contatos:

Antônio da Silva Araujo Neto / Osmar Rosa de Resende Filho

Telefone/Fax:

62 3087-3848

Celulares:

62 98181-3569

Endereço Eletrônico

inova@inovavendas.com

Site:

www.inovavendas.com

2. PROPOSTA COMERCIAL:
Prezados Senhores,
Após, cuidadoso exame e estudo das condições e obrigações presentes no Edital e seus anexos do pregão em referência,
com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para o fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionados:
ITEM/LOTE

1

QTD.

30

UND.

UND

DESCRIÇÃO

(Bebedouro elétrico de coluna)
a) refrigerados por compressor, com utilização de gás
ecológico; b) tipo coluna, que suporte garrafão
contendo 20 litros de água; c) material: confeccionado
em plástico injetado de alto impacto e aço, d) cor
predominante: Branca; e) capacidade para suportar
garrafão de 20 litros; f) aprovado pelo INMETRO, com
selo de comprovação; g) tensão elétrica de 220 volts,
com o consumo de energia máximo de 13 Kwh/mês,
h) capacidade frigorífica de no mínimo 3 litros de água
gelada por hora; reservatório de água vedado e
atóxico; i) potência mínima de 90 W, sendo silencioso;
j) duas alças laterais, uma em cada lado, para facilitar
o deslocamento. Item importante para evitar queda
no transporte do bem; l) duas torneiras
independentes, água natural e água gelada; m)
bandeja removível de retenção de água, para facilitar
higienização; n) termostato com controle gradual de
temperatura de água gelada entre 4°-5ºc à 14°-15ºc;
o) sistema de abertura automática (tipo Easy Open ou
similar) da “boca” do garrafão. Item importante para
permitir uma melhor higiene na reposição dos
botijões; p) distância entre a bandeja removível e a
torneira de: mínimo de 13 cm e máximo de 25 cm de

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

520,00

15.600,00

Avenida Caiapó nº 882, Centro - Iporá/GO. CEP: 76200-000
(62) 3087-3848
Proposta EMPRESA INOVA VENDASTelefone:
LTDA (0560849)
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Inova
Vendas
altura; q) Medidas, com variação para mais ou para
menos de 10%: Largura: 32 cm; Altura: 100 cm;
Profundidade: 32 cm; Peso: 12 kg; r) Itens inclusos:
Bebedouro e manual em português (impresso ou link da
internet).
MARCA/MODELO: LIBELL/MASTER
Valor Total da Proposta………..: R$15.600,00 (Quinze mil e seiscentos reais )

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

3. VALIDADE DA PROPOSTA:
- 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública;
4. CONDIÇÕES DE ENTREGA:
- CIF.
5. PRAZO DE ENTREGA:
- até 45 dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento;
6. LOCAL DE ENTREGA:
- no almoxarifado deste Regional, situado na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Via Expressa Maceió-AL;
7. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
- 12 meses;
8. FORMA DE HABILITAÇÃO:
- Documentos, conforme solicitados.
9. DADOS BANCÁRIOS:
- Banco do Brasil
- Agencia: 0632-7
- Conta Corrente: 37.681-7
10. IMPOSTOS E TAXAS:
- O preço cotado inclui todas as despesas com custo, seguro e frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de
qualquer natureza, incidentes sobre a venda do(s) produto(s) ofertado(s) nesta proposta.
11. INFORMAÇÕES GERAIS:
- Declaramos que aceitamos todas as condições do presente Edital, bem como as condições da Lei nº. 8.666/93 de 20/06/1993,
cumulada com a Lei nº. 10.520/02 de 17/07/2002 e suas alterações subsequentes, como também a forrnecer os materiais acima
relacionados de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital do refrido Pregão, entregálos dentro do prazo, no local indicado no Contrato.
Atenciosamente;

Goiânia/GO, 01 de julho de 2019

Inova Vendas Ltda
Osmar Rosa de Rezende Filho
Sócio-Diretor

Avenida Caiapó nº 882, Centro - Iporá/GO. CEP: 76200-000
(62) 3087-3848
Proposta EMPRESA INOVA VENDASTelefone:
LTDA (0560849)
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Anexo CATÁLOGO (0560851)
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Anexo CATÁLOGO (0560851)
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Atestado de Capacidade Técnica (0560855)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2019.
Senhor Chefe,
Solicito a análise da proposta apresentada pela Empresa Inova Vendas,
evento 0560849.
Informo, que a sessão eletrônica será retomada no prazo de 01 (uma) hora, nesta
data.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 01/07/2019, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560856 e o código CRC 13224C3F.

0002996-03.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0560856

0560856v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3902 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Prezado Pregoiro,

Após uma extensa análise no site oficial do modelo Master da marca de bebedouros
Libell (link: https://www.libell.com.br/bebedouro-master-cga) e em todos sub-links
disponíveis apurou-se que o produto ofertado pelo proponente
no evento 0560849 atende a maioria das especificações técnicas constantes
no ANEXO I-A do Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2019 (0551153), todavia o mesmo
não pode ser aceito pelo TRE/AL pois:

O bebedouro Libell Master tem uma capacidade de refrigeração de 2,8 litros
por hora (vide informação extraída na âncora "Perguntas e Respostas" que é
inferior a especificação da alínea "h)" do instrumento convocatório do
certame objeto dos autos que é a do bebedouro possuir a capacidade frigorífica
de no mínimo 3 litros de água gelada por hora;

O termostato do bem objeto dos autos, nos termos da alínea "n)" deve
possuir controle gradual de temperatura de água gelada; todavia o modelo
ofertado tem somente sete níveis de temperatura

Não foi possível obter a compravação de mais oito especificações (grifo
do subscrevente):
1. a) refrigerados por compressor, com utilização de gás ecológico;
2. c) material: confeccionado em plástico injetado de alto impacto e aço - todavia foi
apurado que o bebedouro tem somente "Tampa base, aparador de copos, base
do aparador de copos e separador de água em plástico de alto impacto";
3. f) aprovado pelo INMETRO, com selo de comprovação;
4. g) tensão elétrica de 220 volts, com o consumo de energia máximo de 13
Kwh/mês,
5. i) potência mínima de 90 W, sendo silencioso;
6. o) sistema de abertura automática (tipo Easy Open ou similar) da “boca” do
garrafão. Item importante para permitir uma melhor higiene na reposição dos
botijões ;
7. p) distância entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo de 13 cm e máximo
de 25 cm de altura.
8. q) Medidas, com variação para mais ou para menos de 10%: Largura: 32 cm;
Informação 3902 (0560896)
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Altura: 100 cm; Profundidade: 32 cm; Peso: 12 kg;

Sem mais a relatar.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 01/07/2019, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560896 e o código CRC 152EC976.

0002996-03.2019.6.02.8000

Informação 3902 (0560896)

0560896v5
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Proposta EMPRESA GCC COMERCIAL E SERVIÇOS (0561732)
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Anexo CATÁLOGO (0561734)
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Anexo CATÁLOGO (0561734)
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº JFRJ-FOR-2019/06810

Ref. Processo : JFRJ-EOF-2018/00386.02
A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, estabelecida na Av. Almirante Barroso, 78
- Centro - Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.424.540/0001-16, ATESTA, para os devidos fins de direito,
que a empresa C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - ME, com estabelecimento na QUADRA
QI 08 CONJUNTO Q CASA 104 - BRASÍLIA - DF, inscrição no CNPJ/MF sob o nº 27.763.395/0001-30, forneceu os
materiais abaixo relacionados:
DADOS DA CONTRATAÇÃO
Objeto: Aquisição de elementos filtrantes para purificadores e bebedouros pelo Sistema de Registro de Preços
Ata de Registro de preços: 21/2018

Contrato/Nota de Empenho:
2019NE800019

Vigência: 16/07/2018 a
15/07/2019

Data do Recebimento Provisório:
12/03/2019

Data do Recebimento Definitivo:
13/03/2019

Valor do Contrato: R$1.302,00

Profissionais responsáveis técnicos:
CESAR DA CUNHA SOARES
DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO
Item
1

Especificação
Elemento filtrante superior compatível com bebedouro BDF-200/300

Unidade

Qtde

peça

21

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2019.

CESAR DA CUNHA SOARES
SUPERVISOR
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS

JFRJFOR201906810A

CLAUDIO LUIS DA SILVA AMORIM
DIRETOR DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
Em exercício

Classif. documental

30.01.02.02

Assinado digitalmente por CESAR DA CUNHA SOARES e CLAUDIO LUIS DA SILVA AMORIM.
Documento Nº: 2509817-5066 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action

Atestado de Capacidade Técnica (0561735)
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº JFRJ-FOR-2019/06811

Ref. Processo : JFRJ-EOF-2018/00386.02
A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, estabelecida na Av. Almirante Barroso, 78
- Centro - Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.424.540/0001-16, ATESTA, para os devidos fins de direito,
que a empresa C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - ME, com estabelecimento na QUADRA
QI 08 CONJUNTO Q CASA 104 - BRASÍLIA - DF, inscrição no CNPJ/MF sob o nº 27.763.395/0001-30, forneceu os
materiais abaixo relacionados:
DADOS DA CONTRATAÇÃO
Objeto: Aquisição de elementos filtrantes para purificadores e bebedouros pelo Sistema de Registro de Preços
Ata de Registro de preços: 21/2018

Contrato/Nota de Empenho:
2018NE800215

Vigência: 16/07/2018 a
15/07/2019

Data do Recebimento Provisório:
21/11/2018

Data do Recebimento Definitivo:
22/11/2018

Valor do Contrato: R$1.302,00

Profissionais responsáveis técnicos:
CESAR DA CUNHA SOARES
DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO
Item
1

Especificação
Elemento filtrante superior compatível com bebedouro BDF-200/300

Unidade

Qtde

peça

21

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2019.

CESAR DA CUNHA SOARES
SUPERVISOR
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS

JFRJFOR201906811A

CLAUDIO LUIS DA SILVA AMORIM
DIRETOR DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
Em exercício

Classif. documental

30.01.02.02

Assinado digitalmente por CESAR DA CUNHA SOARES e CLAUDIO LUIS DA SILVA AMORIM.
Documento Nº: 2509833-5066 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2019.
Senhor Chefe,
Solicito a análise da proposta apresentada pela Empresa GCC Comercial e Serviços Eireli
- ME, evento 0561732.
Informo, que a sessão eletrônica será retomada amanhã, dia 03/07/2019, às 14:00
horas..
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 02/07/2019, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0561741 e o código CRC 4D16A539.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3975 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Prezado Pregoiro,

Após uma extensa análise no site oficial do modelo Master CGA da marca de
bebedouros Libell (link: https://www.libell.com.br/bebedouro-master-cga) e em todos
sub-links disponíveis apurou-se que o produto ofertado pelo proponente (GCC
COMERCIAL E SERVIÇOS) no evento 0561732 atende a maioria das especificações
técnicas constantes no ANEXO I-A do Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2019
(0551153), todavia o mesmo não pode ser aceito pelo TRE/AL pois:

O bebedouro Libell Master CGA tem uma capacidade de refrigeração de
2,8 litros por hora (vide informação extraída na âncora "Perguntas e
Respostas" que é inferior a especificação da alínea "h)" do instrumento
convocatório do certame objeto dos autos que é a do bebedouro possuir
a capacidade frigorífica de no mínimo 3 litros de água gelada por hora;

O termostato do bem objeto dos autos, nos termos da alínea "n)" deve
possuir controle gradual de temperatura de água gelada; todavia o modelo
ofertado tem somente sete níveis de temperatura.

Não foi possível obter a compravação de mais oito especificações (grifo
do subscrevente):
1. a) refrigerados por compressor, com utilização de gás ecológico;
2. c) material: confeccionado em plástico injetado de alto impacto e aço - todavia foi
apurado que o bebedouro tem somente "Tampa base, aparador de copos, base
do aparador de copos e separador de água em plástico de alto impacto";
3. f) aprovado pelo INMETRO, com selo de comprovação;
4. g) tensão elétrica de 220 volts, com o consumo de energia máximo de 13
Kwh/mês,
5. i) potência mínima de 90 W, sendo silencioso;
6. o) sistema de abertura automática (tipo Easy Open ou similar) da “boca” do
garrafão. Item importante para permitir uma melhor higiene na reposição dos
botijões ;
7. p) distância entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo de 13 cm e máximo
de 25 cm de altura.
8. q) Medidas, com variação para mais ou para menos de 10%: Largura: 32 cm;
Informação 3975 (0562003)
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Altura: 100 cm; Profundidade: 32 cm; Peso: 12 kg;

Sem mais a relatar.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 03/07/2019, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562003 e o código CRC F900D639.
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Pregão Eletrônico
70011 .262019 .45389 .4392 .107323236

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00026/2019 (SRP)
Às 16:20 horas do dia 18 de junho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 120/20169 de 20/03/2019, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº
0002996-03.2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00026/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico Aquisição eventual, através de ARP, de 30 bebedouros de água tipo garrafão, necessários para atender aos pedidos das
unidades do TRE/AL, Fórum Eleitoral, Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento.. 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: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
Descrição Complementar: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL ABS (COPOLÍMERO DE ACRILONITRILA), TIPO
ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA COR BRANCA, CAPACIDADE 20
L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA) CUBA AÇO INOX
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 537,2700
Situação: Cancelado na aceitação
Histórico
Item: 1 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP

32.183.517/0001-50 LAR E COZINHA
COMERCIAL
LTDA

Sim

Sim

30

Valor Unit.
R$ 600,0000

Valor Global

Data/Hora
Registro

R$ 18.000,0000 10/06/2019
11:51:51

Marca: BEGEL
Fabricante: BEGEL LTDA
Modelo / Versão: STILLE MASTER BRANCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Bebedouro elétrico de coluna) a) refrigerados por compressor, com
utilização de gás ecológico; b) tipo coluna, que suporte garrafão contendo 20 litros de água; c) material:
confeccionado em plástico injetado de alto impacto e aço, d) cor predominante: Branca; e) capacidade para suportar
garrafão de 20 litros; f) aprovado pelo INMETRO, com selo de comprovação; g) tensão elétrica de 220 volts, com o
consumo de energia máximo de 13 Kwh/mês, h) capacidade frigorífica de no mínimo 3 litros de água gelada por
hora; reservatório de água vedado e atóxico; i) potência mínima de 90 W, sendo silencioso; j) duas alças laterais,
uma em cada lado, para facilitar o deslocamento. Item importante para evitar queda no transporte do bem; l) duas
torneiras independentes, água natural e água gelada; m) bandeja removível de retenção de água, para facilitar
higienização; n) termostato com controle gradual de temperatura de água gelada entre 4°- 5ºc à 14°-15ºc; o)
sistema de abertura automática (tipo Easy Open ou similar) da “boca” do garrafão. Item importante para permitir
uma melhor higiene na reposição dos botijões; p) distância entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo de 13
cm e máximo de 25 cm de altura; q) Medidas, com variação para mais ou para menos de 10%: Largura: 32 cm;
Altura: 100 cm; Profundidade: 32 cm; Peso: 12 kg; r) Itens inclusos: Bebedouro e manual em português (impresso
ou link da internet). MARCA :BGEL MODELO : STILLE MASTER BRANCO FABRICANTE : BEGEL LTDA PROCEDÊNCIA :
NACIONAL GARANTIA : 12 MESES

12.326.384/0001-16 SOLUTION
TECNOLOGIA
EIRELI

Sim

Sim

30

R$ 680,0000

R$ 20.400,0000 18/06/2019
09:50:19

Marca: Esmaltec
Fabricante: Esmaltec
Modelo / Versão: EGC35B 220V BRANCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro Esmaltec EGC35B 220V BRANCO

28.435.908/0001-47 RMEGH
NUTRIFORT
COMERCIO E
DISTRIBUIDORA
EIRELI

Sim

Sim

30

R$ 750,0000

R$ 22.500,0000 17/06/2019
15:47:55

Marca: Esmaltec

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Fabricante: Esmaltec
Modelo / Versão: EGC35
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Informações do produto Bebedouro de Coluna Esmaltec EGC35 Branco
220V Encha rapidamente seu copo na hora da sede! Com o bebedouro esmaltec você não espera muito pra matar
aquela vontade de um copo de água. Possui um sistema de super vazão que faz tudo isso num piscar de olhos.
Conta ainda com um termostato frontal para sua comodidade para escolher entre os 7 níveis de temperaturas.
Possui um alto desempenho e faz 3 litros de água gelada. Para sua maior segurança e praticidade possui exclusivo
sistema Easy Opem removível: abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto. Com sua
base você o colocará facilmente em qualquer lugar, através de suas alças laterais, dispensando mesas ou outros
apoios.Aproveite! Qualidade aprovada pelo INMETRO! Marca: Esmaltec Modelo: EGC35 Características: Freqência:
60 hz Potência: 112 W Controle externo de temperatura: Termostato Frontal Bandeja de água removível: Sim
Fornece água gelada e natural: Sim Maior altura para copos: 13 cm Capacidade de litros por hora: 3,5 l/h Aceita
galões de 10 ou 20 litros: Sim Aceita copos grandes: Sim Corrente: 1,60/0,9 A Alças laterais Torneiras embutidas: 2
Alto desenpenho: 3 litros/hora de agua gelada* Termostato frontal com 7 níveis de temperatura: 5oC a 15oc
Sistema Easy Opem removível: abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto Alças
laterais: facilitam a movimentação Baixo nível de energia Aprovado pelo INMETRO Especificações Técnicas:
Voltagem: 220V Compressor HP 1/30 Altura do gabinete 990mm Comprimento do gabinete 311mm Profundidade do
gabinete 320mm Potência de 97 Dimensão do Produto: 31,3 x 99,0 x 31,1 mm Peso do Produto: 14,800 kg
Dimensão da Embalagem: 33,0 x 102,5 x 35,0 mm Peso da Embalagem: 15,800 kg * De acordo com ABNT-NBR
13972

27.103.616/0001-44 G H P S
BARRETO

Sim

Sim

30

R$ 800,0000

R$ 24.000,0000 14/06/2019
10:05:58

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo / Versão: K20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) refrigerados por compressor, com utilização de gás ecológico; b)
tipo coluna, que suporte garrafão contendo 20 litros de água; c) material: confeccionado em plástico injetado de
alto impacto e aço, d) cor predominante: Branca; e) capacidade para suportar garrafão de 20 litros; f) aprovado
pelo INMETRO, com selo de comprovação; g) tensão elétrica de 220 volts, com o consumo de energia máximo de 13
Kwh/mês, h) capacidade frigorífica de no mínimo 3 litros de água gelada por hora; reservatório de água vedado e
atóxico; i) potência mínima de 90 W, sendo silencioso; j) duas alças laterais, uma em cada lado, para facilitar o
deslocamento. Item importante para evitar queda no transporte do bem; l) duas torneiras independentes, água
natural e água gelada; m) bandeja removível de retenção de água, para facilitar higienização; n) termostato com
controle gradual de temperatura de água gelada entre 4°5ºc à 14°-15ºc; o) sistema de abertura automática (tipo
Easy Open ou similar) da “boca” do garrafão. Item importante para permitir uma melhor higiene na reposição dos
botijões; p) distância entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo de 13 cm e máximo de 25 cm de altura; q)
Medidas, com variação para mais ou para menos de 10%: Largura: 32 cm; Altura: 100 cm; Profundidade: 32 cm;
Peso: 12 kg; r) Itens inclusos: Bebedouro e manual em português (impresso ou link da internet). MARCA KARINA
VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - PRAZO DE ENTREGA 45 DIAS - GARANTIA CONFORME EDITAL

00.476.308/0001-08 M P A VALENTE
SERVICE ME

Sim

Sim

30

R$ 800,0000

R$ 24.000,0000 17/06/2019
14:35:56

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo / Versão: EGC35B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL ABS (COPOLÍMERO DE
ACRILONITRILA), TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA
COR BRANCA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS (ÁGUA
NATURAL/GELADA) CUBA AÇO INOX

10.139.520/0001-33 HM
DISTRIBUIDORA
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Sim

Sim

30

R$ 800,0000

R$ 24.000,0000 17/06/2019
15:46:09

Marca: KARINA BEBEDOUROS
Fabricante: KARINA BEBEDOUROS
Modelo / Versão: KARINA BEBEDOUROS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL ABS (COPOLÍMERO DE
ACRILONITRILA), TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA
COR BRANCA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS (ÁGUA
NATURAL/GELADA) CUBA AÇO INOX

30.524.715/0001-04 GRAMPAR
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

Sim

Sim

30

R$ 893,2000

R$ 26.796,0000 13/06/2019
15:08:17

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo / Versão: K10
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL ABS (COPOLÍMERO DE
ACRILONITRILA), TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA
COR BRANCA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS (ÁGUA
NATURAL/GELADA) CUBA AÇO INOX

11.186.327/0001-16 METALTEC M.
OLIVEIRA
COMERCIO
LTDA

Sim

Sim

30

R$ 1.000,0000

R$ 30.000,0000 13/06/2019
12:51:24

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC - BRASIL
Modelo / Versão: EGC35B BR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Bebedouro elétrico de coluna), especificações: a) refrigerados por
compressor, com utilização de gás ecológico; b) tipo coluna, que suporte garrafão contendo 20 litros de água; c)
material: confeccionado em plástico injetado de alto impacto e aço, d) cor predominante: Branca; e) capacidade
para suportar garrafão de 20 litros; f) aprovado pelo INMETRO, com selo de comprovação; g) tensão elétrica de 220

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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volts, com o consumo de energia máximo de 13 Kwh/mês, h) capacidade frigorífica de no mínimo 3 litros de água
gelada por hora; reservatório de água vedado e atóxico; i) potência mínima de 90 W, sendo silencioso; j) duas alças
laterais, uma em cada lado, para facilitar o deslocamento. Item importante para evitar queda no transporte do bem;
l) duas torneiras independentes, água natural e água gelada; m) bandeja removível de retenção de água, para
facilitar higienização; n) termostato com controle gradual de temperatura de água gelada entre 4°-5ºc à 14°-15ºc;
o) sistema de abertura automática (tipo Easy Open ou similar) da “boca” do garrafão. Item importante para permitir
uma melhor higiene na reposição dos botijões; p) distância entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo de 13
cm e máximo de 25 cm de altura; q) Medidas, com variação para mais ou para menos de 10%: Largura: 32 cm;
Altura: 100 cm; Profundidade: 32 cm; Peso: 12 kg; r) Itens inclusos: Bebedouro e manual em português (impresso
ou link da internet). Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: ESMALTEC. Validade de Proposta:
60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

30.459.862/0001-48 INOVA VENDAS
LTDA

Sim

Sim

30

R$ 1.000,0000

R$ 30.000,0000 17/06/2019
13:59:33

Marca: LIBELL
Fabricante: LIBELL
Modelo / Versão: MASTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Bebedouro elétrico de coluna) a) refrigerados por compressor, com
utilização de gás ecológico; b) tipo coluna, que suporte garrafão contendo 20 litros de água; c) material:
confeccionado em plástico injetado de alto impacto e aço, d) cor predominante: Branca; e) capacidade para suportar
garrafão de 20 litros; f) aprovado pelo INMETRO, com selo de comprovação; g) tensão elétrica de 220 volts, com o
consumo de energia máximo de 13 Kwh/mês, h) capacidade frigorífica de no mínimo 3 litros de água gelada por
hora; reservatório de água vedado e atóxico; i) potência mínima de 90 W, sendo silencioso; j) duas alças laterais,
uma em cada lado, para facilitar o deslocamento. Item importante para evitar queda no transporte do bem; l) duas
torneiras independentes, água natural e água gelada; m) bandeja removível de retenção de água, para facilitar
higienização; n) termostato com controle gradual de temperatura de água gelada entre 4°-5ºc à 14°-15ºc; o)
sistema de abertura automática (tipo Easy Open ou similar) da “boca” do garrafão. Item importante para permitir
uma melhor higiene na reposição dos botijões; p) distância entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo de 13
cm e máximo de 25 cm de altura; q) Medidas, com variação para mais ou para menos de 10%: Largura: 32 cm;
Altura: 100 cm; Profundidade: 32 cm; Peso: 12 kg; r) Itens inclusos: Bebedouro e manual em português (impresso
ou link da internet).

27.763.395/0001-30 G C C
COMERCIAL E
SERVICOS P/
ESCRITORIOS
EIRELI

Sim

Sim

30

R$ 1.000,0000

R$ 30.000,0000 17/06/2019
17:20:25

Marca: Libell
Fabricante: Libell
Modelo / Versão: Libell
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL ABS (COPOLÍMERO DE
ACRILONITRILA), TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA
COR BRANCA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS (ÁGUA
NATURAL/GELADA) CUBA AÇO INOX

13.626.850/0001-41 MARIA
LUCELENE
CARDOZO DE
MELO PEREIRA

Sim

Sim

30

R$ 1.500,0000

R$ 45.000,0000 05/06/2019
15:29:20

Marca: BEGEL
Fabricante: BEGEL
Modelo / Versão: STILE MASTER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO DE COLUNA - Marca: BEGEL - Modelo: STILE MASTER CARACTERÍSTICAS: - com design moderno e linhas harmoniosas; - Refrigeração por compressor nacional 1/12hp,
silencioso, de alto rendimento de água gelada e de baixo consumo de energia; - Controle de temperatura frontal de
4º a 15ºC; - Torneiras embutidas, máscara colorida removível e pingadeira removível, que facilitam a limpeza; Laterais do gabinete com pintura eletrostática de alta resistência à corrosão ou em aço inoxidável (opcional), ambas
com alta durabilidade; - Fornece água gelada e natural; - Tampo superior e frontal em poliestireno de alto impacto
injetado; - Serpentina externa, não fica em contato com a água; - Gás refrigerante R134A que não agride a
natureza; - Depósito de água em polietileno atóxico; - Ideal para uso Interno; - Tipo: coluna para garrafões de 05 a
20 litros; - Cores: Branco ou Cinza; - Capacidade de refrigeração: 2,6 litros de água por hora; - Tensão: 110 ou 220
Volts; Consumo de energia: 110V / 6,30 Kwh/mês - 220V / 5,60 Kwh/mês; - DIMENSÕES: Altura: 39Cm / Largura:
31Cm; / Profundidade: 34Cm / Peso: 9,5 Kg; - Certificado pelo INMETRO; - Prazo de entrega: até 45 dias do
recebimento da nota de empenho; - Garantia: 12 meses fornecidos pelo fabricante contra defeito de fabricação; Validade da proposta: 90 dias da aceitação/homologação.

25.212.990/0001-52 VALENTE
COMERCIAL E
SERVICOS LTDA

Sim

Sim

30

R$ 1.542,1500

R$ 46.264,5000 18/06/2019
08:12:07

Marca: IBBL
Fabricante: IBBL
Modelo / Versão: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL ABS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL ABS (COPOLÍMERO DE
ACRILONITRILA), TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA
COR BRANCA, CAPACIDADE 20, VOLTAGEM 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS (ÁGUA
NATURAL/GELADA) CUBA AÇO INOX

30.834.830/0001-85 RENATO
FONTANA

Sim

Sim

30

R$ 2.000,0000

R$ 60.000,0000 17/06/2019
16:20:34

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo / Versão: K20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (Bebedouro elétrico de coluna) a) refrigerados por compressor, com
utilização de gás ecológico; b) tipo coluna, que suporte garrafão contendo 20 litros de água; c) material:
confeccionado em plástico injetado de alto impacto e aço, d) cor predominante: Branca; e) capacidade para suportar
garrafão de 20 litros; f) aprovado pelo INMETRO, com selo de comprovação; g) tensão elétrica de 220 volts, com o
consumo de energia máximo de 13 Kwh/mês, h) capacidade frigorífica de no mínimo 3 litros de água gelada por
hora; reservatório de água vedado e atóxico; i) potência mínima de 90 W, sendo silencioso; j) duas alças laterais,
uma em cada lado, para facilitar o deslocamento. Item importante para evitar queda no transporte do bem; l) duas
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torneiras independentes, água natural e água gelada; m) bandeja removível de retenção de água, para facilitar
higienização; n) termostato com controle gradual de temperatura de água gelada entre 4°-5ºc à 14°-15ºc; o)
sistema de abertura automática (tipo Easy Open ou similar) da “boca” do garrafão. Item importante para permitir
uma melhor higiene na reposição dos botijões; p) distância entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo de 13
cm e máximo de 25 cm de altura; q) Medidas, com variação para mais ou para menos de 10%: Largura: 32 cm;
Altura: 100 cm; Profundidade: 32 cm; Peso: 12 kg; r) Itens inclusos: Bebedouro e manual em português (impresso
ou link da internet).

05.207.424/0001-45 VINICIUS
CHAVES DOS
SANTOS

Sim

Sim

30

R$ 2.000,0000

R$ 60.000,0000 18/06/2019
11:19:16

Marca: ESMALTEC EGC35B
Fabricante: ESMALTEC EGC35B
Modelo / Versão: ESMALTEC EGC35B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Característcias do Produto: Modelo EGC35B Modo de Utilização: Galão
(vendido separadamente) Capacidade de Fornecimento de Água Gelada: Até 3,5 litros/hora d Desempenho: Alto
Indicado para: Uso doméstico e institucional (de acordo com NBR 13972 Sistema Easy Open removível: Faz a
abertura automática do garrafão Alças Laterais: Facilita o transporte e deslocamento para limpeza Termostato:
frontal com controle gradual de temperatura Controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C Cor: Branco
Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes Baixo consumo de energia Sim Dimensões
Aproximadas (AxLxP): 1005 x 315 x 330 mm Peso: Peso Líquido Aproximado: 14 Kg Peso Bruto: 16,13 Kg Garantia:
1 Ano (Ofertada Pelo Fabricante) *Galão não acompanha o produto

10.577.233/0001-05 PORTAL
QUALIDADE
EIRELI

Sim

Sim

30

R$ 5.000,0000 R$ 150.000,0000 18/06/2019
08:36:24

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo / Versão: K30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 - a) refrigerados por compressor, com utilização de gás ecológico; b)
tipo coluna, que suporte garrafão contendo 20 litros de água; c) material: confeccionado em plástico injetado de
alto impacto e aço, d) cor predominante: Branca; e) capacidade para suportar garrafão de 20 litros; f) aprovado
pelo INMETRO, com selo de comprovação; g) tensão elétrica de 220 volts, com o consumo de energia máximo de 13
Kwh/mês, h) capacidade frigorífica de no mínimo 3 litros de água gelada por hora; reservatório de água vedado e
atóxico; i) potência mínima de 90 W, sendo silencioso; j) duas alças laterais, uma em cada lado, para facilitar o
deslocamento. Item importante para evitar queda no transporte do bem; l) duas torneiras independentes, água
natural e água gelada; m) bandeja removível de retenção de água, para facilitar higienização; n) termostato com
controle gradual de temperatura de água gelada entre 4°5ºc à 14°-15ºc; o) sistema de abertura automática (tipo
Easy Open ou similar) da “boca” do garrafão. Item importante para permitir uma melhor higiene na reposição dos
botijões; p) distância entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo de 13 cm e máximo de 25 cm de altura; q)
Medidas, com variação para mais ou para menos de 10%: Largura: 32 cm; Altura: 100 cm; Profundidade: 32 cm;
Peso: 12 kg; r) Itens inclusos: Bebedouro e manual em português (impresso ou link da internet).

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI

Sim

Sim

30

R$ 10.000,0000 R$ 300.000,0000 18/06/2019
09:10:40

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo / Versão: EGC35B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bebedouro elétrico de coluna a) refrigerados por compressor, com
utilização de gás ecológico; b) tipo coluna, que suporte garrafão contendo 20 litros de água; c) material:
confeccionado em plástico injetado de alto impacto e aço, d) cor predominante: Branca; e) capacidade para suportar
garrafão de 20 litros; f) aprovado pelo INMETRO, com selo de comprovação; g) tensão elétrica de 220 volts, com o
consumo de energia máximo de 13 Kwh/mês, h) capacidade frigorífica de no mínimo 3 litros de água gelada por
hora; reservatório de água vedado e atóxico; i) potência mínima de 90 W, sendo silencioso; j) duas alças laterais,
uma em cada lado, para facilitar o deslocamento. Item importante para evitar queda no transporte do bem; l) duas
torneiras independentes, água natural e água gelada; m) bandeja removível de retenção de água, para facilitar
higienização; n) termostato com controle gradual de temperatura de água gelada entre 4°5ºc à 14°-15ºc; o)
sistema de abertura automática (tipo Easy Open ou similar) da “boca” do garrafão. Item importante para permitir
uma melhor higiene na reposição dos botijões; p) distância entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo de 13
cm e máximo de 25 cm de altura; q) Medidas, com variação para mais ou para menos de 10%: Largura: 32 cm;
Altura: 100 cm; Profundidade: 32 cm; Peso: 12 kg; r) Itens inclusos: Bebedouro e manual em português (impresso
ou link da internet).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 10.000,0000

24.845.457/0001-65

18/06/2019 16:20:43:160

R$ 5.000,0000

10.577.233/0001-05

18/06/2019 16:20:43:160

R$ 2.000,0000

05.207.424/0001-45

18/06/2019 16:20:43:160

R$ 2.000,0000

30.834.830/0001-85

18/06/2019 16:20:43:160

R$ 1.542,1500

25.212.990/0001-52

18/06/2019 16:20:43:160

R$ 1.500,0000

13.626.850/0001-41

18/06/2019 16:20:43:160

R$ 1.000,0000

11.186.327/0001-16

18/06/2019 16:20:43:160

R$ 1.000,0000

27.763.395/0001-30

18/06/2019 16:20:43:160

R$ 1.000,0000

30.459.862/0001-48

18/06/2019 16:20:43:160

R$ 893,2000

30.524.715/0001-04

18/06/2019 16:20:43:160

R$ 800,0000

27.103.616/0001-44

18/06/2019 16:20:43:160

R$ 800,0000

10.139.520/0001-33

18/06/2019 16:20:43:160

R$ 800,0000

00.476.308/0001-08

18/06/2019 16:20:43:160

R$ 750,0000

28.435.908/0001-47

18/06/2019 16:20:43:160

R$ 680,0000

12.326.384/0001-16

18/06/2019 16:20:43:160

R$ 600,0000

32.183.517/0001-50

18/06/2019 16:20:43:160
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R$ 990,0000

10.577.233/0001-05

25/06/2019 14:15:12:533

R$ 600,0000

00.476.308/0001-08

25/06/2019 14:17:48:497

R$ 599,9900

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:18:18:093

R$ 713,3500

11.186.327/0001-16

25/06/2019 14:22:27:810

R$ 599,9800

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:31:55:473

R$ 599,9700

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:35:52:893

R$ 599,9600

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:35:56:363

R$ 690,0000

24.845.457/0001-65

25/06/2019 14:37:03:007

R$ 599,9500

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:37:24:853

R$ 599,9400

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:37:28:010

R$ 599,8900

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:37:31:087

R$ 599,8800

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:37:44:917

R$ 599,8700

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:37:48:137

R$ 599,8500

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:37:51:213

R$ 599,8400

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:38:04:950

R$ 599,8300

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:38:08:543

R$ 599,7800

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:38:11:933

R$ 599,7700

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:38:24:967

R$ 599,8000

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:38:25:293

R$ 599,7700

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:38:28:827

R$ 599,7200

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:38:32:060

R$ 599,7100

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:38:45:060

R$ 599,7000

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:38:49:000

R$ 599,6700

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:38:52:357

R$ 599,6500

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:39:00:077

R$ 599,6400

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:39:05:110

R$ 599,6300

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:39:09:297

R$ 599,6000

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:39:12:483

R$ 599,5900

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:39:25:250

R$ 599,5800

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:39:29:360

R$ 599,5300

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:39:32:517

R$ 599,5200

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:39:45:267

R$ 599,5100

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:39:49:517

R$ 599,4600

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:39:52:940

R$ 599,4500

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:40:05:410

R$ 599,4400

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:40:09:597

R$ 599,4500

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:40:09:630

R$ 599,4200

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:40:13:363

R$ 599,4100

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:40:25:440

R$ 599,4000

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:40:29:863

R$ 599,4000

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:40:31:833

R$ 599,3500

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:40:33:630

R$ 599,3400

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:40:45:473

R$ 599,3400

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:40:50:053

R$ 599,3000

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:40:52:320

R$ 599,3100

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:40:54:180

R$ 599,2900

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:41:05:477

R$ 599,2700

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:41:10:100

R$ 599,2500

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:41:14:367

R$ 599,2300

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:41:17:430

R$ 599,2200

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:41:25:587

R$ 599,2000

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:41:30:163

R$ 599,1700

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:41:37:633

R$ 599,1900

00.476.308/0001-08

25/06/2019 14:41:37:947

R$ 599,1600

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:41:45:667

R$ 599,1400

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:41:50:180

R$ 599,1100

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:41:57:870

R$ 599,1000

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:42:01:197

R$ 599,1000

00.476.308/0001-08

25/06/2019 14:42:02:777

R$ 599,0900

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:42:05:840
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R$ 599,0700

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:42:10:247

R$ 599,0500

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:42:18:107

R$ 599,0500

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:42:23:777

R$ 599,0400

00.476.308/0001-08

25/06/2019 14:42:25:717

R$ 599,0300

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:42:29:340

R$ 599,0100

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:42:32:637

R$ 598,9800

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:42:38:123

R$ 598,9500

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:42:45:480

R$ 598,9400

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:42:49:357

R$ 598,9200

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:42:53:107

R$ 599,0000

00.476.308/0001-08

25/06/2019 14:42:56:123

R$ 598,9000

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:42:58:560

R$ 598,8900

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:43:09:500

R$ 598,9000

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:43:11:560

R$ 598,8700

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:43:17:250

R$ 598,8700

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:43:19:047

R$ 598,8600

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:43:29:780

R$ 598,8400

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:43:37:343

R$ 598,8100

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:43:40:580

R$ 598,6600

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:43:48:877

R$ 598,6500

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:43:53:347

R$ 598,6000

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:44:00:753

R$ 598,6300

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:44:00:767

R$ 598,5500

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:44:13:283

R$ 598,5400

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:44:17:283

R$ 598,5200

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:44:20:957

R$ 598,5200

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:44:21:080

R$ 598,5000

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:44:34:770

R$ 598,4900

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:44:39:317

R$ 598,4800

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:44:42:520

R$ 598,4300

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:44:45:660

R$ 598,4000

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:44:58:007

R$ 598,3900

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:45:01:287

R$ 598,3700

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:45:05:367

R$ 598,3300

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:45:08:693

R$ 598,3200

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:45:22:023

R$ 598,2900

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:45:29:100

R$ 598,0000

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:45:33:260

R$ 598,2700

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:45:33:697

R$ 597,9900

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:45:42:557

R$ 597,9500

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:45:49:353

R$ 597,9300

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:45:53:930

R$ 597,9000

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:46:00:917

R$ 597,8900

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:46:04:573

R$ 597,8600

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:46:09:760

R$ 597,8400

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:46:14:307

R$ 597,8300

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:46:24:637

R$ 597,7800

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:46:28:183

R$ 597,7800

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:46:29:903

R$ 597,7600

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:46:34:670

R$ 597,7500

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:46:44:840

R$ 597,7200

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:46:50:387

R$ 597,7000

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:46:55:107

R$ 597,7000

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:46:55:200

R$ 597,6900

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:47:04:983

R$ 597,6700

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:47:10:467

R$ 597,6500

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:47:15:217

R$ 597,6500

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:47:17:030

R$ 597,6400

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:47:25:140

R$ 597,6000

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:47:30:890
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R$ 597,5800

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:47:35:267

R$ 597,5500

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:47:41:173

R$ 597,5400

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:47:45:140

R$ 597,5100

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:47:51:173

R$ 597,4900

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:47:55:423

R$ 597,4800

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:48:05:190

R$ 597,4500

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:48:11:410

R$ 597,4500

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:48:14:003

R$ 597,4300

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:48:15:487

R$ 597,4200

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:48:25:253

R$ 597,3800

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:48:31:770

R$ 597,3600

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:48:35:660

R$ 597,4200

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:48:39:613

R$ 597,3500

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:48:45:317

R$ 597,3200

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:48:51:990

R$ 597,3000

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:48:56:037

R$ 597,2900

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:49:05:460

R$ 597,2600

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:49:11:990

R$ 597,2700

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:49:16:227

R$ 595,6600

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:49:18:663

R$ 595,6500

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:49:25:570

R$ 595,6100

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:49:32:303

R$ 595,5900

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:49:36:227

R$ 595,5800

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:49:45:790

R$ 595,5400

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:49:52:430

R$ 595,5200

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:49:56:650

R$ 595,5100

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:50:05:883

R$ 595,3500

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:50:05:883

R$ 595,3200

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:50:12:463

R$ 595,3000

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:50:17:650

R$ 595,2900

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:50:25:917

R$ 595,2500

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:50:32:497

R$ 595,2600

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:50:32:590

R$ 595,2300

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:50:37:793

R$ 595,2200

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:50:46:073

R$ 595,1800

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:50:52:683

R$ 595,1600

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:50:58:387

R$ 595,1500

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:51:06:170

R$ 595,1000

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:51:12:873

R$ 595,0800

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:51:19:030

R$ 595,0700

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:51:26:437

R$ 595,0400

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:51:33:077

R$ 594,3500

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:51:37:687

R$ 594,3400

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:51:41:343

R$ 594,3300

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:51:46:470

R$ 594,3000

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:51:53:203

R$ 594,2900

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:52:01:640

R$ 594,2800

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:52:06:627

R$ 594,2300

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:52:13:767

R$ 594,2100

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:52:21:893

R$ 594,2000

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:52:26:847

R$ 594,1500

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:52:26:847

R$ 594,1000

32.183.517/0001-50

25/06/2019 14:52:33:973

R$ 594,0900

30.459.862/0001-48

25/06/2019 14:52:42:707

R$ 594,0500

27.103.616/0001-44

25/06/2019 14:52:47:037

R$ 594,0800

30.524.715/0001-04

25/06/2019 14:52:47:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Aberto

Data

Observações

25/06/2019 Item aberto.
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14:15:11

Iminência de
Encerramento

25/06/2019
Batida iminente. Data/hora iminência: 25/06/2019 14:37:24.
14:32:24

Encerrado

25/06/2019
Item encerrado
14:52:53

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

25/06/2019
Convocado para envio de anexo o fornecedor G H P S BARRETO, CNPJ/CPF: 27.103.616/0001-44.
15:42:51

Encerramento
do prazo de
Convocação Anexo

25/06/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G H P S BARRETO, CNPJ/CPF:
16:03:52 27.103.616/0001-44.

Recusa

28/06/2019 Recusa da proposta. Fornecedor: G H P S BARRETO, CNPJ/CPF: 27.103.616/0001-44, pelo melhor
09:44:56 lance de R$ 594,0500. Motivo: Proposta recusada pela unidade técnica deste TRE-AL.

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

28/06/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E
09:53:14 EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.524.715/0001-04.

Encerramento
do prazo de
Convocação Anexo

28/06/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS
10:31:48 E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.524.715/0001-04.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI,
01/07/2019
CNPJ/CPF: 30.524.715/0001-04, pelo melhor lance de R$ 594,0800. Motivo: Proposta recusada
14:28:12
pela unidade técnica deste TRE-AL.

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

01/07/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor INOVA VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 30.459.862/000114:55:33 48.

Encerramento
do prazo de
Convocação Anexo

01/07/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INOVA VENDAS LTDA, CNPJ/CPF:
15:24:38 30.459.862/0001-48.

Recusa

01/07/2019 Recusa da proposta. Fornecedor: INOVA VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 30.459.862/0001-48, pelo
16:59:07 melhor lance de R$ 594,0900. Motivo: Proposta recusada pela unidade técnica deste TRE-AL.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
01/07/2019
32.183.517/0001-50, pelo melhor lance de R$ 594,1000. Motivo: Proposta recusada pelo
17:19:27
Pregoeiro, já que não houve resposta aos questionamentos do Pregoeiro.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: M P A VALENTE SERVICE ME, CNPJ/CPF: 00.476.308/0001-08,
01/07/2019
pelo melhor lance de R$ 599,0000. Motivo: Proposta recusada pelo Pregoeiro, já que não houve
17:40:07
resposta aos questionamentos do Pregoeiro.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUTION TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/CPF: 12.326.384/000102/07/2019
16, pelo melhor lance de R$ 680,0000. Motivo: Proposta recusada pelo Pregoeiro, já que não
14:26:51
houve resposta aos questionamentos do Pregoeiro.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: ITACA EIRELI, CNPJ/CPF: 24.845.457/0001-65, pelo melhor
02/07/2019
lance de R$ 690,0000. Motivo: Proposta recusada pelo Pregoeiro, já que não houve resposta aos
14:47:04
questionamentos do Pregoeiro.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF:
02/07/2019
11.186.327/0001-16, pelo melhor lance de R$ 713,3500. Motivo: Proposta recusada pelo
15:08:48
Pregoeiro, já que não houve resposta aos questionamentos do Pregoeiro.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI,
02/07/2019
CNPJ/CPF: 28.435.908/0001-47, pelo melhor lance de R$ 750,0000. Motivo: Proposta recusada
15:30:08
pelo Pregoeiro, já que não houve resposta aos questionamentos do Pregoeiro.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
02/07/2019
10.139.520/0001-33, pelo melhor lance de R$ 800,0000. Motivo: Proposta recusada pelo
15:50:38
Pregoeiro, já que não houve resposta aos questionamentos do Pregoeiro.

Recusa

02/07/2019 Recusa da proposta. Fornecedor: PORTAL QUALIDADE EIRELI, CNPJ/CPF: 10.577.233/0001-05,
16:25:05 pelo melhor lance de R$ 990,0000. Motivo: Não houve negociação de valor.

Abertura do
prazo de
Convocação Anexo

02/07/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS
16:56:30 EIRELI, CNPJ/CPF: 27.763.395/0001-30.

Encerramento
do prazo de
Convocação Anexo

02/07/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G C C COMERCIAL E SERVICOS P/
17:45:25 ESCRITORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 27.763.395/0001-30.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI,
03/07/2019
CNPJ/CPF: 27.763.395/0001-30, pelo melhor lance de R$ 1.000,0000. Motivo: Proposta recusada
15:34:40
pela unidade técnica deste TRE-AL e não houve resposta aos questionamentos do Pregoeiro.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA, CNPJ/CPF:
03/07/2019
13.626.850/0001-41, pelo melhor lance de R$ 1.500,0000. Motivo: Proposta recusada pelo
15:55:16
Pregoeiro, já que não houve resposta aos questionamentos do Pregoeiro.

Recusa

03/07/2019 Recusa da proposta. Fornecedor: VALENTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
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16:15:25

25.212.990/0001-52, pelo melhor lance de R$ 1.542,1500. Motivo: Proposta recusada pelo
Pregoeiro, já que não houve resposta aos questionamentos do Pregoeiro.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: RENATO FONTANA, CNPJ/CPF: 30.834.830/0001-85, pelo melhor
03/07/2019
lance de R$ 2.000,0000. Motivo: Proposta recusada pela unidade técnica apresentada também
16:17:33
pela Empresa GHPS Barreto.

Recusa

03/07/2019 Recusa da proposta. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 05.207.424/000116:44:28 45, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000. Motivo: Não houve negociação de preço.

Cancelado na
aceitação

03/07/2019
Item cancelado na aceitação. Motivo: ITEM CANCELADO
16:45:17
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

18/06/2019
16:22:29

Srs. (as) Licitantes, o SISTEMA COMPRASNET FICOU INDISPONÍVEL por mais de 2h,
seguindo a regra contida no Ato Convocatório, remarcaremos a sessão eletrônica.

Pregoeiro

18/06/2019
16:23:00

EDITAL ITEM 8.6.18.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente
após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação
desta licitação

Pregoeiro

18/06/2019
16:24:58

Pelo exposto, A SESSÃO ELETRÔNICA SERÁ SUSPENSA, COM DATA DE REABERTURA
PARA O DIA 25/06/2019 às 14h Horário de Brasília. Agradeço e tenham uma boa tarde.

Pregoeiro

25/06/2019
14:03:56

srs. (as) Licitantes boa tarde, declaro aberto o presente pregão eletrônico, inicialmente
verificaremos a conformidade das propostas apresentadas, em seguida será aberta a fase
de lances.

Pregoeiro

25/06/2019
14:04:14

ATENÇÃO: O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (AT. 3º § 6º Decreto nº 5.450/05.

Pregoeiro

25/06/2019
14:07:30

Sr(a) Licitante, V.Sª deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto 5.450/2005).

Pregoeiro

25/06/2019
14:07:44

ATENÇÃO: A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
PROPOSTA, sujeitará o licitante às sanções previstas no Edital em referência. (VER
ACÓRDÃO 754/2015 TCU).

Pregoeiro

25/06/2019
14:08:04

ATENÇÃO- A etapa de lances será encerrada mediante encaminhamento, pelo sistema
eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o que transcorrerá período
de tempo de ATÉ 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema
eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.

Sistema

25/06/2019
14:32:24

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:37 de 25/06/2019, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Sistema

25/06/2019
14:52:53

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro

25/06/2019
15:19:31

Para G H P S BARRETO - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com o item 9.5.1 do Edital,
o valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao estimado pela Administração,
razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço, considerando-se que foi encontrado
em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

25/06/2019
15:25:47

Para G H P S BARRETO - Sr(a) Licitante, boa tarde. Aguardo a resposta de V.Sª.

Pregoeiro

25/06/2019
15:32:47

Para G H P S BARRETO - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com o item 9.5.1 do Edital,
o valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao estimado pela Administração,
razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço, considerando-se que foi encontrado
em pesquisa o valor de R$ 400,00.

27.103.616/000144

25/06/2019
15:35:08

Boa Tarde. Infelizmente não temos como chegar nesse preço, nosso menor valor é R$
500,00.

Pregoeiro

25/06/2019
15:41:36

Para G H P S BARRETO - Sr(a) Licitante, Agradeço. Considerando a resposta de V.Sª ,
vamos convocar anexo. Favor envie sua proposta ajustada ao lance negociado, contendo
a descrição completa do objeto, marca, modelo, características técnicas contidas no
Termo de Referência.

Sistema

25/06/2019
15:42:51

Senhor fornecedor G H P S BARRETO, CNPJ/CPF: 27.103.616/0001-44, solicito o envio do
anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

25/06/2019
15:45:22

Para G H P S BARRETO - Sr(a) Licitante, anexo convocado. Acredito que em 01 (uma)
hora é suficiente para o envio. Caso contrário, favor informar.

Sistema

25/06/2019
16:03:52

Senhor Pregoeiro, o fornecedor G H P S BARRETO, CNPJ/CPF: 27.103.616/0001-44,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

25/06/2019
17:00:26

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Considerando a proximidade do término do horário
comercial, vimos informar que suspenderemos a presente sessão eletrônica.
Considerando, ainda, que encaminharemos a proposta para unidade requisitante analisar.

Pregoeiro

25/06/2019
17:02:40

RETORNAREMOS amanhã, dia 26/06/2019, às 14 horas, horário de Brasília. Agradeço a
participação de todos, tenham uma boa tarde.
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Pregoeiro

26/06/2019
14:02:50

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Informo que a presente sessão eletrônica será suspensa,
para continuidade da análise técnica da proposta.

Pregoeiro

26/06/2019
14:03:37

RETORNAREMOS na sexta-feira, dia 28/06/2019, às 09:00 horas, horário de Brasília.
Agradeço a participação de todos, tenham uma boa tarde.

Pregoeiro

28/06/2019
09:03:18

Para G H P S BARRETO - Sr(a) Licitante, bom dia. .

27.103.616/000144

28/06/2019
09:03:52

Bom dia! Estamos a disposição.

Pregoeiro

28/06/2019
09:05:10

Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro

28/06/2019
09:09:01

Para G H P S BARRETO - Sr(a) Licitante. Segue o parecer da unidade técnica: ...Após uma
extensa análise no site oficial do modelo K20 da marca de bebedouros Karina (link:
https://www.karinabebedouros.com.br/index.php/produtos/linha-rubi/modelo-k20) e em
todos sub-links disponíveis apurou-se que o produto ofertado pelo proponente no evento
0558794,...

Pregoeiro

28/06/2019
09:10:02

Para G H P S BARRETO - ...todavia o mesmo não pode ser aceito pelo TRE/AL pois: O
bebedouro Karina K20 tem uma capacidade de refrigeração de somente 0,9 litros por
hora (vide informação extraída no sub-link:
http://www.karinabebedouros.com.br/images/selo-inmetro/Inmetro-k20-127-220.png)
que é bem inferior a especificação da alínea "h)" do instrumento convocatório do
certame...

Pregoeiro

28/06/2019
09:10:23

Para G H P S BARRETO - ...objeto dos autos que é a do bebedouro possuir a capacidade
frigorífica de no mínimo 3 litros de água gelada por hora;...

Pregoeiro

28/06/2019
09:10:39

Para G H P S BARRETO - ...Não foi possível obter a compravação de mais três
especificações (grifo do subscrevente):...

Pregoeiro

28/06/2019
09:11:21

Para G H P S BARRETO - c) material: confeccionado em plástico injetado de alto impacto
e aço - todavia foi apurado que o bebedouro tem "Gabinete em chapa pintada com tampa
e base injetados". Ou seja, apesar de supor-se que a chapa é de aço não é dito se a
mesma é de alto impacto. Além disso, o gabinete deve ser confeccionado em toda a sua
extensão em plástico injetado ou aço, ...

Pregoeiro

28/06/2019
09:11:37

Para G H P S BARRETO - ...porém o fabricante Karina atesta que somente a tampa e a
base são injetados;...

Pregoeiro

28/06/2019
09:12:04

Para G H P S BARRETO - ...o) sistema de abertura automática (tipo Easy Open ou similar)
da “boca” do garrafão. Item importante para permitir uma melhor higiene na reposição
dos botijões;...

Pregoeiro

28/06/2019
09:12:36

Para G H P S BARRETO - ...p) distância entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo
de 13 cm e máximo de 25 cm de altura."

Pregoeiro

28/06/2019
09:17:28

Para G H P S BARRETO - Sr(a) Licitante, caso V.Sª queira manifestar-se sobre a recusa do
objeto, poderá fazê-lo no prazo de 5 (cinco) minutos.

27.103.616/000144

28/06/2019
09:21:48

Ok... Infelizmente o que teríamos para oferecer seria este produto. Já que não atende as
especificações. Ficamos a disposição e agradecemos a atenção.

Pregoeiro

28/06/2019
09:40:23

Para G H P S BARRETO - Sr(a) Licitante, agradeço a atenção.

Pregoeiro

28/06/2019
09:46:24

Para GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, bom
dia. De acordo com o item 9.5.1 do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se
superior ao estimado pela Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor
preço, considerando-se que foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

30.524.715/000104

28/06/2019
09:48:22

Bom dia Sr Pregoeiro(a) Só um momento por favor.

30.524.715/000104

28/06/2019
09:50:47

Informamos que o nosso valor mínimo e de R$ 450,00.

Pregoeiro

28/06/2019
09:52:57

Para GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante,
Agradeço. Considerando a resposta de V.Sª , vamos convocar anexo. Favor envie sua
proposta ajustada ao lance negociado, contendo a descrição completa do objeto, marca,
modelo, características técnicas contidas no Termo de Referência.

Sistema

28/06/2019
09:53:14

Senhor fornecedor GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 30.524.715/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

30.524.715/000104

28/06/2019
09:55:10

Ok, estamos providenciando.

Pregoeiro

28/06/2019
09:56:59

Para GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante,
anexo convocado. Acredito que em 01 (uma) hora é suficiente para o envio. Caso
contrário, favor informar.

Sistema

28/06/2019
10:31:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 30.524.715/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

28/06/2019
11:18:30

Srs(as) Licitantes, bom dia. Considerando a proximidade do término do horário comercial,
vimos informar que suspenderemos a presente sessão eletrônica. Considerando, ainda,
que encaminharemos a proposta para unidade requisitante analisar.

Pregoeiro

28/06/2019
11:19:20

RETORNAREMOS na segunda-feira, dia 01/07/2019, às 14:00 horas, horário de Brasília.
Agradeço a participação de todos, tenham um bom dia.

Pregoeiro

01/07/2019
14:02:28

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro

01/07/2019
14:03:09

Para GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante.
Segue o parecer da unidade técnica:
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Pregoeiro

01/07/2019
14:03:18

Para GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Boa tarde.

Pregoeiro

01/07/2019
14:03:58

Para GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - "Após uma extensa
análise no site oficial do modelo K10 da marca de bebedouros Karina (link:
https://www.karinabebedouros.com.br/index.php/produtos/linha-extreme/modelo-k10) e
em todos sub-links disponíveis apurou-se que o produto ofertado pelo proponente no
evento 0560265 atende a maioria das especificações técnicas constantes no ANEXO I-A
do Edital do ...

Pregoeiro

01/07/2019
14:04:12

Para GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ...Pregão Eletrônico
nº 26/2019 (0551153), todavia o mesmo não pode ser aceito pelo TRE/AL pois:...

Pregoeiro

01/07/2019
14:04:38

Para GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ... .O bebedouro
Karina K10 tem uma capacidade de refrigeração de somente 0,9 litros por hora (vide
informação extraída na âncora "Medidas e Consumo" e também no sub-link:
http://www.karinabebedouros.com.br/images/selo-inmetro/Inmetro-k10-127-220.png)
que é bem inferior a especificação da alínea "h)" do instrumento convocatório do certame
objeto ...

Pregoeiro

01/07/2019
14:05:10

Para GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ... dos autos que é
a do bebedouro possuir a capacidade frigorífica de no mínimo 3 litros de água gelada por
hora; ... . Não foi possível obter a compravação de mais três especificações (grifo do
subscrevente): ...

Pregoeiro

01/07/2019
14:05:46

Para GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ... 1. c) material:
confeccionado em plástico injetado de alto impacto e aço - todavia foi apurado que o
bebedouro tem "Gabinete em chapa pintada com tampa e base injetados". Ou seja,
apesar de supor-se que a chapa é de aço não é dito se a mesma é de alto impacto. Além
disso, o gabinete deve ser confeccionado em toda a sua extensão em plástico injetado ...

Pregoeiro

01/07/2019
14:06:23

Para GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ... ou aço, porém o
fabricante Karina atesta que somente a tampa e a base são injetados; 2. o) sistema de
abertura automática (tipo Easy Open ou similar) da “boca” do garrafão. Item importante
para permitir uma melhor higiene na reposição dos botijões; ...

Pregoeiro

01/07/2019
14:06:41

Para GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ... 3. p) distância
entre a bandeja removível e a torneira de: mínimo de 13 cm e máximo de 25 cm de
altura."

Pregoeiro

01/07/2019
14:07:01

Para GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante,
caso V.Sª queira manifestar-se sobre a recusa do objeto, poderá fazê-lo no prazo de 5
(cinco) minutos.

Pregoeiro

01/07/2019
14:16:12

Para GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante,
estamos aguardando a resposta de V.Sª

Pregoeiro

01/07/2019
14:27:47

Para GRAMPAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa
tarde. Informo que não obtivemos resposta quanto ao solicitado por este Pregoeiro.
Comunico que iremos desclassificar a sua proposta, tendo em vista que não foi aceita
pela unidade técnica. Agradeço a sua participação.

Pregoeiro

01/07/2019
14:29:45

Para INOVA VENDAS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com o item 9.5.1 do
Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao estimado pela
Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço, considerando-se que
foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

30.459.862/000148

01/07/2019
14:31:19

Boa tarde

30.459.862/000148

01/07/2019
14:32:42

Senhor pregoeiro o valor por nós ofertado já se encontra no limite. O valor de R$ 400,00
provavelmente não inclui impostos, nem frete.

Pregoeiro

01/07/2019
14:35:34

Para INOVA VENDAS LTDA - Sr(a) Licitante. Qual a sua melhor oferta?

30.459.862/000148

01/07/2019
14:37:46

Durante a disputa chegamos no nosso melhor valor. Infelizmente nosso valor já está no
minimo possível, até porque se trata de registro de preço e a qualquer momento poderá
haver novo aumento por parte da indústria!

Pregoeiro

01/07/2019
14:40:08

Para INOVA VENDAS LTDA - Sr(a) Licitante, agradeço a sua participação, boa tarde.

30.459.862/000148

01/07/2019
14:41:45

Consigo chegar a 520,00

Pregoeiro

01/07/2019
14:50:49

Para INOVA VENDAS LTDA - Sr(a) Licitante, considerando que nós tivemos todas as
tratativas de negociação e visando o princípio da igualdade e da isonomia, irei efetuar as
negociações com as outras empresas em busca pela melhor proposta. Se não houver
uma proposta adequada para o item, irei entrar em contato com sua empresa, pelo chat.
Obrigado pela atenção.

Pregoeiro

01/07/2019
14:51:54

Para INOVA VENDAS LTDA - Sr(a) Licitante, informo que ocorreu um equívoco na minha
resposta.

Pregoeiro

01/07/2019
14:52:19

Para INOVA VENDAS LTDA - Sr(a) Licitante, Agradeço. Considerando a resposta de V.Sª ,
vamos convocar anexo. Favor envie sua proposta ajustada ao lance negociado, contendo
a descrição completa do objeto, marca, modelo, características técnicas contidas no
Termo de Referência.

30.459.862/000148

01/07/2019
14:52:32

Ok

Pregoeiro

01/07/2019
14:53:16

Para INOVA VENDAS LTDA - Sr(a) Licitante, anexo convocado. Acredito que em 01 (uma)
hora é suficiente para o envio. Caso contrário, favor informar.

30.459.862/000148

01/07/2019
14:53:17

Qual o prazo?

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Pregoeiro

01/07/2019
14:54:59

Para INOVA VENDAS LTDA - Acredito que em 01 (uma) hora é suficiente para o envio.
Caso contrário, favor informar.

Sistema

01/07/2019
14:55:33

Senhor fornecedor INOVA VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 30.459.862/0001-48, solicito o envio
do anexo referente ao ítem 1.

Sistema

01/07/2019
15:24:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor INOVA VENDAS LTDA, CNPJ/CPF: 30.459.862/0001-48,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

01/07/2019
15:41:55

Sr(s) Licitantes, boa tarde. Suspenderemos a presente sessão eletrônica em 01 (uma)
hora, para análise técnica da proposta apresentada. Obrigado.

Pregoeiro

01/07/2019
16:43:43

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Informo que a presente sessão eletrônica encontra-se
reaberta. Obrigado.

Pregoeiro

01/07/2019
16:44:23

Para INOVA VENDAS LTDA - Sr(a) Licitante, Segue o parecer da unidade técnica:

Pregoeiro

01/07/2019
16:44:50

Para INOVA VENDAS LTDA - "Após uma extensa análise no site oficial do modelo Master
da marca de bebedouros Libell (link: https://www.libell.com.br/bebedouro-master-cga) e
em todos sub-links disponíveis apurou-se que o produto ofertado pelo proponente no
evento 0560849 atende a maioria das especificações técnicas constantes no ANEXO I-A
do Edital do Pregão Eletrônico nº 26/2019...

Pregoeiro

01/07/2019
16:45:08

Para INOVA VENDAS LTDA - ...(0551153), todavia o mesmo não pode ser aceito pelo
TRE/AL pois:

Pregoeiro

01/07/2019
16:45:32

Para INOVA VENDAS LTDA - ...O bebedouro Libell Master tem uma capacidade de
refrigeração de 2,8 litros por hora (vide informação extraída na âncora "Perguntas e
Respostas" que é inferior a especificação da alínea "h)" do instrumento convocatório do
certame objeto dos autos que é a do bebedouro possuir a capacidade frigorífica de no
mínimo 3 litros de água gelada por hora; ...

Pregoeiro

01/07/2019
16:45:49

Para INOVA VENDAS LTDA - ... .O termostato do bem objeto dos autos, nos termos da
alínea "n)" deve possuir controle gradual de temperatura de água gelada; todavia o
modelo ofertado tem somente sete níveis de temperatura...

Pregoeiro

01/07/2019
16:47:08

Para INOVA VENDAS LTDA - ... . Não foi possível obter a compravação de mais oito
especificações (grifo do subscrevente):... 1. a) refrigerados por compressor, com
utilização de gás ecológico; 2. c) material: confeccionado em plástico injetado de alto
impacto e aço - todavia foi apurado que o bebedouro tem somente "Tampa base,
aparador de copos, base do aparador de copos e ...

Pregoeiro

01/07/2019
16:48:34

Para INOVA VENDAS LTDA - ... separador de água em plástico de alto impacto"; 3. f)
aprovado pelo INMETRO, com selo de comprovação; 4. g) tensão elétrica de 220 volts,
com o consumo de energia máximo de 13 Kwh/mês, 5. g) tensão elétrica de 220 volts,
com o consumo de energia máximo de 13 Kwh/mês, 6. o) sistema de abertura
automática (tipo Easy Open ou similar) da “boca” ...

Pregoeiro

01/07/2019
16:49:36

Para INOVA VENDAS LTDA - ... do garrafão. Item importante para permitir uma melhor
higiene na reposição dos botijões; 7. p) distância entre a bandeja removível e a torneira
de: mínimo de 13 cm e máximo de 25 cm de altura. 8. q) Medidas, com variação para
mais ou para menos de 10%: Largura: 32 cm; Altura: 100 cm; Profundidade: 32 cm;
Peso: 12 kg;"

Pregoeiro

01/07/2019
16:49:55

Para INOVA VENDAS LTDA - r(a) Licitante, caso V.Sª queira manifestar-se sobre a recusa
do objeto, poderá fazê-lo no prazo de 5 (cinco) minutos.

30.459.862/000148

01/07/2019
16:50:22

Ok!

Pregoeiro

01/07/2019
16:56:01

Para INOVA VENDAS LTDA - Sr(a) Licitante, V.Sª quer manifestar-se sobre a recusa do
objeto?

30.459.862/000148

01/07/2019
16:57:29

Não!

Pregoeiro

01/07/2019
16:58:27

Para INOVA VENDAS LTDA - Sr(a) Licitante, agradeço. Tenha uma boa tarde.

Pregoeiro

01/07/2019
16:59:31

Para LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com o
item 9.5.1 do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao estimado
pela Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço, considerando-se
que foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

01/07/2019
17:04:07

Para LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com o
item 9.5.1 do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao estimado
pela Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço, considerando-se
que foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

01/07/2019
17:12:05

Para LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - Sr(a) Licitante, permaneça logado para
acompanhar a sessão eletrônica .

Pregoeiro

01/07/2019
17:12:38

Para LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando a resposta
de V.Sª .

Pregoeiro

01/07/2019
17:18:45

Para LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. A proposta será
recusada, tendo em vista que não houve resposta aos questionamentos do Pregoeiro.

Pregoeiro

01/07/2019
17:20:15

Para M P A VALENTE SERVICE ME - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com o item
9.5.1 do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao estimado pela
Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço, considerando-se que
foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

01/07/2019
17:27:40

Para M P A VALENTE SERVICE ME - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com o item
9.5.1 do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao estimado pela
Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço, considerando-se que
foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.
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Pregoeiro

01/07/2019
17:28:02

Para M P A VALENTE SERVICE ME - Sr(a) Licitante, permaneça logado para acompanhar a
sessão eletrônica.

Pregoeiro

01/07/2019
17:28:12

Para M P A VALENTE SERVICE ME - Sr(a) Licitante, estamos aguardando a resposta de
V.Sª .

Pregoeiro

01/07/2019
17:33:32

Para M P A VALENTE SERVICE ME - Sr(a) Licitante, estamos aguardando a resposta de
V.Sª .

Pregoeiro

01/07/2019
17:39:43

Para M P A VALENTE SERVICE ME - Sr(a) Licitante, boa tarde. A proposta será recusada,
tendo em vista que não houve resposta aos questionamentos do Pregoeiro.

Pregoeiro

01/07/2019
17:41:55

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Considerando a proximidade do término do horário
comercial, vimos informar que suspenderemos a presente sessão eletrônica.
RETORNAREMOS, amanhã, dia 02/07/2019, às 14:00 horas, horário de Brasília. Agradeço
a participação de todos, tenham um boa tarde.

Pregoeiro

02/07/2019
14:02:32

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro

02/07/2019
14:04:39

Para SOLUTION TECNOLOGIA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com o item
9.5.1 do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao estimado pela
Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço, considerando-se que
foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

02/07/2019
14:12:04

Para SOLUTION TECNOLOGIA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com o item
9.5.1 do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao estimado pela
Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço, considerando-se que
foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

02/07/2019
14:13:28

Para SOLUTION TECNOLOGIA EIRELI - Sr(a) Licitante, permaneça logado para
acompanhar a sessão eletrônica.

Pregoeiro

02/07/2019
14:13:55

Para SOLUTION TECNOLOGIA EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos aguardando a resposta de
V.Sª .

Pregoeiro

02/07/2019
14:17:40

Para SOLUTION TECNOLOGIA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com o item
9.5.1 do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao estimado pela
Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço, considerando-se que
foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

02/07/2019
14:17:52

Para SOLUTION TECNOLOGIA EIRELI - Sr(a) Licitante, permaneça logado para
acompanhar a sessão eletrônica.

Pregoeiro

02/07/2019
14:26:32

Para SOLUTION TECNOLOGIA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. A proposta será
recusada, tendo em vista que não houve resposta aos questionamentos do Pregoeiro.

Pregoeiro

02/07/2019
14:27:12

Para ITACA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com o item 9.5.1 do Edital, o
valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao estimado pela Administração,
razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço, considerando-se que foi encontrado
em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

02/07/2019
14:32:40

Para ITACA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com o item 9.5.1 do Edital, o
valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao estimado pela Administração,
razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço, considerando-se que foi encontrado
em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

02/07/2019
14:32:50

Para ITACA EIRELI - Sr(a) Licitante, permaneça logado para acompanhar a sessão
eletrônica.

Pregoeiro

02/07/2019
14:40:49

Para ITACA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com o item 9.5.1 do Edital, o
valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao estimado pela Administração,
razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço, considerando-se que foi encontrado
em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

02/07/2019
14:43:11

Para ITACA EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos aguardando a resposta de V.Sª .

Pregoeiro

02/07/2019
14:46:51

Para ITACA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. A proposta será recusada, tendo em vista
que não houve resposta aos questionamentos do Pregoeiro.

Pregoeiro

02/07/2019
14:47:34

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com
o item 9.5.1 do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao
estimado pela Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço,
considerando-se que foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

02/07/2019
14:52:24

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando a
resposta de V.Sª .

Pregoeiro

02/07/2019
14:52:54

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com
o item 9.5.1 do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao
estimado pela Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço,
considerando-se que foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

02/07/2019
14:53:07

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, permaneça logado para
acompanhar a sessão eletrônica.

Pregoeiro

02/07/2019
15:00:26

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando a
resposta de V.Sª .

Pregoeiro

02/07/2019
15:06:23

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando a
resposta de V.Sª .

Pregoeiro

02/07/2019
15:08:22

Para METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. A proposta
será recusada, tendo em vista que não houve resposta aos questionamentos do
Pregoeiro.

Pregoeiro

02/07/2019
15:09:20

Para RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa
tarde. De acordo com o item 9.5.1 do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-
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se superior ao estimado pela Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor
preço, considerando-se que foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

02/07/2019
15:14:08

Para RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr(a) Licitante,
permaneça logado para acompanhar a sessão eletrônica.

Pregoeiro

02/07/2019
15:14:16

Para RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando a resposta de V.Sª .

Pregoeiro

02/07/2019
15:20:12

Para RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr(a) Licitante,
permaneça logado para acompanhar a sessão eletrônica.

Pregoeiro

02/07/2019
15:20:25

Para RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr(a) Licitante,
permaneça logado para acompanhar a sessão eletrônica.

Pregoeiro

02/07/2019
15:24:19

Para RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando a resposta de V.Sª .

Pregoeiro

02/07/2019
15:29:51

Para RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa
tarde. A proposta será recusada, tendo em vista que não houve resposta aos
questionamentos do Pregoeiro.

Pregoeiro

02/07/2019
15:30:32

Para HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. De
acordo com o item 9.5.1 do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se
superior ao estimado pela Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor
preço, considerando-se que foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

02/07/2019
15:33:18

Para HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, permaneça
logado para acompanhar a sessão eletrônica.

Pregoeiro

02/07/2019
15:33:28

Para HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando a resposta de V.Sª .

Pregoeiro

02/07/2019
15:50:19

Para HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. A
proposta será recusada, tendo em vista que não houve resposta aos questionamentos do
Pregoeiro.

Pregoeiro

02/07/2019
15:51:16

Para PORTAL QUALIDADE EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com o item 9.5.1
do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao estimado pela
Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço, considerando-se que
foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

02/07/2019
15:54:22

Para PORTAL QUALIDADE EIRELI - Sr(a) Licitante, permaneça logado para acompanhar a
sessão eletrônica.

Pregoeiro

02/07/2019
15:54:30

Para PORTAL QUALIDADE EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos aguardando a resposta de
V.Sª .

10.577.233/000105

02/07/2019
15:57:43

um instante que iremos verificar.

Pregoeiro

02/07/2019
15:58:55

Para PORTAL QUALIDADE EIRELI - Sr(a) Licitante, aguardo.

10.577.233/000105

02/07/2019
16:04:55

Boa tarde, o minimo que conseguimos é 600,00 por unidade.

Pregoeiro

02/07/2019
16:08:31

Para PORTAL QUALIDADE EIRELI - Sr(a) Licitante, é o seu melhor preço?

10.577.233/000105

02/07/2019
16:12:34

conseguimos por 600,00

Pregoeiro

02/07/2019
16:17:14

Para PORTAL QUALIDADE EIRELI - Sr(a) Licitante, agradeço a sua participação. Portanto,
o valor informado por V.Sª encontra-se muito acima do estimado por este Tribunal.

Pregoeiro

02/07/2019
16:19:26

Para PORTAL QUALIDADE EIRELI - Sr(a) Licitante. É possível negociar com o valor de R$
500,00?

10.577.233/000105

02/07/2019
16:21:01

infelizmente não conseguimos reduzir o valor proposto.

Pregoeiro

02/07/2019
16:24:05

Para PORTAL QUALIDADE EIRELI - Sr(a) Licitante, agradeço a sua participação. Boa
tarde.

Pregoeiro

02/07/2019
16:25:37

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.
De acordo com o item 9.5.1 do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se
superior ao estimado pela Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor
preço, considerando-se que foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

02/07/2019
16:29:17

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - Sr(a) Licitante,
permaneça logado para acompanhar a sessão eletrônica.

Pregoeiro

02/07/2019
16:29:41

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando a resposta de V.Sª .

Pregoeiro

02/07/2019
16:30:13

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.
De acordo com o item 9.5.1 do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se
superior ao estimado pela Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor
preço, considerando-se que foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

02/07/2019
16:32:12

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando a resposta de V.Sª .

27.763.395/000130

02/07/2019
16:34:56

Sr. Pregoeiro, estou verificando a sua solicitação, e dentro de minutos, irei responde-lo.

Pregoeiro

02/07/2019
16:36:18

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - Sr(a) Licitante, agradeço
e aguardo.

Pregoeiro

02/07/2019
16:50:45

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando a resposta de V.Sª
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27.763.395/000130

02/07/2019
16:54:13

Sr. Pregoeiro, mediante a nossa margem o menor valor que conseguimos fazer para o
item, é de R$ 479,90 (Quatrocentos e Setenta e Nove reais, e Noventa centavos). Devido
a distancia e pelo peso do material, o frete pesou!

Pregoeiro

02/07/2019
16:55:47

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - Sr(a) Licitante, Agradeço.
Considerando a resposta de V.Sª , vamos convocar anexo. Favor envie sua proposta
ajustada ao lance negociado, contendo a descrição completa do objeto, marca, modelo,
características técnicas contidas no Termo de Referência.

Pregoeiro

02/07/2019
16:56:08

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - Sr(a) Licitante, anexo
convocado. Acredito que em 01 (uma) hora é suficiente para o envio. Caso contrário,
favor informar.

Sistema

02/07/2019
16:56:30

Senhor fornecedor G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI, CNPJ/CPF:
27.763.395/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema

02/07/2019
17:45:25

Senhor Pregoeiro, o fornecedor G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 27.763.395/0001-30, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

02/07/2019
17:51:27

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Considerando a proximidade do término do horário
comercial, vimos informar que suspenderemos a presente sessão eletrônica.
Considerando, ainda, que encaminharemos a proposta para unidade requisitante analisar.

Pregoeiro

02/07/2019
17:52:42

RETORNAREMOS, amanhã, dia 03/07/2019, às 14:00 horas, horário de Brasília. Agradeço
a participação de todos, tenham uma boa tarde.

Pregoeiro

03/07/2019
14:02:18

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro

03/07/2019
14:04:18

Srs(as) Licitantes, informo que até o presente momento não recebemos a análise técnica
da unidade requisitante. Suspenderemos a presente sessão eletrônica até às 15:00 horas
de hoje. Obrigado a todos pela compreensão.

Pregoeiro

03/07/2019
15:01:32

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro

03/07/2019
15:02:35

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.
Segue o parecer da unidade técnica:

Pregoeiro

03/07/2019
15:03:15

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - "Após uma extensa
análise no site oficial do modelo Master CGA da marca de bebedouros Libell (link:
https://www.libell.com.br/bebedouro-master-cga) e em todos sub-links disponíveis
apurou-se que o produto ofertado pelo proponente (GCC COMERCIAL E SERVIÇOS) no
evento 0561732 atende a maioria das especificações técnicas constantes no ANEXO I-A
do Edital do ...

Pregoeiro

03/07/2019
15:04:31

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - ... Pregão Eletrônico nº
26/2019 (0551153), todavia o mesmo não pode ser aceito pelo TRE/AL pois: . O
bebedouro Libell Master CGA tem uma capacidade de refrigeração de 2,8 litros por hora
(vide informação extraída na âncora "Perguntas e Respostas" que é inferior a
especificação da alínea "h)" do instrumento convocatório do certamento objeto dos autos
...

Pregoeiro

03/07/2019
15:05:28

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - ... que é a do bebedouro
possuir a capacidade frigorífica de no mínimo 3 litros de água gelada por hora; . O
termostato do bem objeto dos autos, nos termos da alínea "n)" deve possuir controle
gradual de temperatura de água gelada; todavia o modelo ofertado tem somente sete
níveis de temperatura. . Não foi possível obter a compravação de mais oito ...

Pregoeiro

03/07/2019
15:06:23

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - ... especificações (grifo do
subscrevente): 1. a) refrigerados por compressor, com utilização de gás ecológico; 2. c)
material: confeccionado em plástico injetado de alto impacto e aço - todavia foi apurado
que o bebedouro tem somente "Tampa base, aparador de copos, base do aparador de
copos e separador de água em plástico de alto impacto"; ...

Pregoeiro

03/07/2019
15:07:20

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - ... 3. f) aprovado pelo
INMETRO, com selo de comprovação; 4. g) tensão elétrica de 220 volts, com o consumo
de energia máximo de 13 Kwh/mês, 5. i) potência mínima de 90 W, sendo silencioso; 6.
o) sistema de abertura automática (tipo Easy Open ou similar) da “boca” do garrafão.
Item importante para permitir uma melhor higiene na reposição dos botijões; ...

Pregoeiro

03/07/2019
15:07:54

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - ... 7. p) distância entre a
bandeja removível e a torneira de: mínimo de 13 cm e máximo de 25 cm de altura. 8. q)
Medidas, com variação para mais ou para menos de 10%: Largura: 32 cm; Altura: 100
cm; Profundidade: 32 cm; Peso: 12 kg; "

Pregoeiro

03/07/2019
15:08:15

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - Sr(a) Licitante, caso V.Sª
queira manifestar-se sobre a recusa do objeto, poderá fazê-lo no prazo de 5 (cinco)
minutos.

Pregoeiro

03/07/2019
15:12:40

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - Sr(a) Licitante,
permaneça logado para acompanhar a sessão eletrônica.

Pregoeiro

03/07/2019
15:12:49

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando a resposta de V.Sª .

Pregoeiro

03/07/2019
15:18:28

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - Sr(a) Licitante,
permaneça logado para acompanhar a sessão eletrônica.

Pregoeiro

03/07/2019
15:18:34

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - Sr(a) Licitante,
permaneça logado para acompanhar a sessão eletrônica.

Pregoeiro

03/07/2019
15:32:54

Para G C C COMERCIAL E SERVICOS P/ ESCRITORIOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.
A proposta será recusada, tendo em vista que a unidade técnica deste Tribunal não
aceitou a proposta apresentada por V.Sª, bem como, não houve resposta aos
questionamentos do Pregoeiro.

Pregoeiro

03/07/2019

Para MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA - Sr(a) Licitante, boa tarde. De
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acordo com o item 9.5.1 do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se
superior ao estimado pela Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor
preço, considerando-se que foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

03/07/2019
15:41:03

Para MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA - Sr(a) Licitante, permaneça logado
para acompanhar a sessão eletrônica.

Pregoeiro

03/07/2019
15:41:12

Para MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando a resposta de V.Sª .

Pregoeiro

03/07/2019
15:48:10

Para MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA - Sr(a) Licitante, estamos
aguardando a resposta de V.Sª .

Pregoeiro

03/07/2019
15:55:01

Para MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA - Sr(a) Licitante, boa tarde. A
proposta será recusada, tendo em vista que não houve resposta aos questionamentos do
Pregoeiro.

Pregoeiro

03/07/2019
15:55:38

Para VALENTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com
o item 9.5.1 do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao
estimado pela Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço,
considerando-se que foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

03/07/2019
16:00:06

Para VALENTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, permaneça logado para
acompanhar a sessão eletrônica.

Pregoeiro

03/07/2019
16:00:12

Para VALENTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando a
resposta de V.Sª .

Pregoeiro

03/07/2019
16:07:53

Para VALENTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, permaneça logado para
acompanhar a sessão eletrônica.

Pregoeiro

03/07/2019
16:08:04

Para VALENTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando a
resposta de V.Sª .

Pregoeiro

03/07/2019
16:14:58

Para VALENTE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. A proposta será
recusada, tendo em vista que não houve resposta aos questionamentos do Pregoeiro.

Pregoeiro

03/07/2019
16:18:01

Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Sr(a) Licitante, boa tarde. De acordo com o item
9.5.1 do Edital, o valor ofertado por sua empresa, encontra-se superior ao estimado pela
Administração, razão pela qual, pergunto qual o seu melhor preço, considerando-se que
foi encontrado em pesquisa o valor de R$ 400,00.

Pregoeiro

03/07/2019
16:20:39

Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Sr(a) Licitante, permaneça logado para
acompanhar a sessão eletrônica.

Pregoeiro

03/07/2019
16:20:45

Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Sr(a) Licitante, estamos aguardando a resposta
de V.Sª .

05.207.424/000145

03/07/2019
16:30:16

Boa tarde...

05.207.424/000145

03/07/2019
16:30:55

Infelizmente não sera possível chegar ao valor de referencia.

Pregoeiro

03/07/2019
16:32:25

Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Sr(a) Licitante, qual o seu melhor preço?

05.207.424/000145

03/07/2019
16:35:24

Só um momento...

05.207.424/000145

03/07/2019
16:38:35

Manteremos nosso valor.

Pregoeiro

03/07/2019
16:41:41

Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Sr(a) Licitante, agradeço a sua participação.
Tenha uma boa tarde.

Sistema

03/07/2019
16:45:17

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro

03/07/2019
16:46:58

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/07/2019 às
17:15:00.

Eventos do Pregão
Evento
Suspensão
Administrativa
Reativado
Alteração de
Pregoeiro/Equipe
de Apoio
Suspensão
Administrativa
Reativado
Suspensão
Administrativa
Reativado

Data/Hora

Observações

Previsão de Reabertura: 25/06/2019 14:00:00. Motivo: EDITAL ITEM 8.6.1.Quando a
18/06/2019 desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão
16:27:42 eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos licitantes participantes,
no endereço utilizado para divulgação desta licitação
25/06/2019
14:02:20
Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual:
25/06/2019
56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: O PREGOEIRO QUE ESTAVA
14:03:28
VINCULADO ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA
25/06/2019 Previsão de Reabertura: 26/06/2019 14:00:00. Motivo: Análise da Proposta pela unidade
17:03:27 requisitante.
26/06/2019
14:01:25
26/06/2019 Previsão de Reabertura: 28/06/2019 09:00:00. Motivo: Pregão suspenso para continuidade da
14:04:31 análise técnica da proposta.
28/06/2019
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00026/2019 (SRP)
Às 17:19 horas do dia 03 de julho de 2019, após analisado o resultado do Pregão nº 00026/2019, referente ao
Processo nº 0002996-03.2019, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, 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: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
Descrição Complementar: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL ABS (COPOLÍMERO DE ACRILONITRILA),
TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA COR BRANCA,
CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA) CUBA
AÇO INOX
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 537,2700
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento

Data

Cancelado na aceitação

03/07/2019 16:45:17

Observações
Item cancelado na aceitação. Motivo: ITEM CANCELADO

Fim do documento
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INFORMAÇÃO Nº 3985 - TRE-AL/PRE/PREG
Senhor Secretário,
Informo o fracasso do Pregão Eletrônico n.º 26/2019, conforme
Ata, evento 0562249.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 03/07/2019, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562253 e o código CRC 12E28951.
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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 julho de 2019.

Submeto
os
presentes
autos
à
superior
consideração da Presidência do Tribunal, no sentido de que
sejam homologados os atos do Pregoeiro, que declarou
fracassado o certame, consoante Informação 3985 (0562253),
e consequente autorização para repetição do certame, sem
prejuízzo de que seja reavaliada a estimativa de preço, posto
não ter sido apresentadas propostas dentro dos limites
inicialmente estimados, conforme consta da ata de
evento 0562249.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/07/2019, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562870 e o código CRC 17720BC6.
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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 2019.
Com base na Ata do Pregão de nº 26/2019 (0562249), que
trata do fracasso do certame que objetivou proceder à aquisição de
bebedouros de água tipo garrafão, bem como nas informações que
constam do Termo de Adjudicação (0562251), acato o que sugere o
Senhor Secretário de Administração em encaminhamento nos autos
(0562870) e, com isso, homologo os atos praticados pelo Senhor
Pregoeiro, para os efeitos legais respectivos.
Determino a remessa dos autos à Secretaria de
Administração para, observada a necessidade de eventuais ajustes no
edital, providencie a repetição do certame, dada a relevância do seu
objeto.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 05/07/2019, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562909 e o código CRC 1942ACB1.

0002996-03.2019.6.02.8000

Despacho GPRES 0562909

0562909v1

SEI 0002996-03.2019.6.02.8000 / pg. 238

05/07/2019

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00026/2019 (SRP)
Às 11:25 horas do dia 05 de julho de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0002996-03.2019,
Pregão nº 00026/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
Descrição Complementar: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL ABS (COPOLÍMERO DE ACRILONITRILA), TIPO
ELÉTRICO DE COLUNA, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI NA COR BRANCA, CAPACIDADE 20
L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL/GELADA) CUBA AÇO INOX
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 537,2700
Situação: Cancelado na aceitação
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Cancelado na
aceitação

03/07/2019
16:45:17

-

Item cancelado na aceitação. Motivo: ITEM
CANCELADO

Homologado

05/07/2019
11:25:59

JOSE RICARDO ARAUJO E
SILVA

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=791193&tipo=t

Termo Homologação - PE 26/2019 (0563181)
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05/07/2019

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Ata de Formação do Cadastro de Reserva
Data de abertura: 18/06/2019 16:20
Número da portaria: 120/20169
Data de portaria: 20/03/2019
Número do processo: 0002996-03.2019
Número do pregão: 00026/2019 (SRP)
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual, através de ARP, de 30 bebedouros de água tipo garrafão,
necessários para atender aos pedidos das unidades do TRE/AL, Fórum Eleitoral, Cartórios Eleitorais e Postos de
Atendimento.

Fim do documento

Este pregão não possui ata de formação de cadastro de reserva.

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=791193&tipo=t

Ata Cadastro de Reserva (0563182)
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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 2019.

Em cumprimento ao Despacho GPRES 0562909,
remeto os autos à COMAP para análise conjunta das unidades
SEPAT e SEIC, no sentido de avaliar possível necessidade de
revisão da estimativa de preços e/ou especiﬁcações do objeto,
e demais medidas com vistas à repetição do certame.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/07/2019, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563184 e o código CRC FA11833C.

0002996-03.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0563184

0563184v1
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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 2019.

À SEPAT para deliberação.
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR,
Coordenador Substituto, em 05/07/2019, às 12:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563227 e o código CRC 00483AAC.

0002996-03.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0563227

0563227v1
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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 2019.

Prezado Sérgio Menegaz,
como já conheces os entraves que culminaram no
fracasso do pregão citado, solicito que faça uma pesquisa que
nos permita adaptar o Termo de Referência - TR (0526682),
sem no entanto perdemos as características mais essenciais
aos bons préstimos do aparelho.
Favor listar quais características impediram a
aceitação dos produtos ofertados durante o pregão e
comparar com o que o mercado nos oferece atualmente, para
assim, podermos estabelecer possíveis alterações no referido
TR.
Refrigeradores como o Bebedouro de Coluna
Refrigerado por Compressor - Esmaltec EGC35B, gelam mais
de 3 litros por hora, por exemplo, mas talvez não tenhamos
fornecedores que possuam aparelhos com essa característica
atualmente. É possível que existam poucos modelos no
mercado e devamos rever essa informção em nosso TR, dentre
outras possíveis.
Atenciosamente
Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 05/07/2019, às 12:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563233 e o código CRC 1E9542D3.
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Despacho SEPAT 0563233

0563233v1
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