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

 

Memorando nº 83 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT
Maceió, 20 de janeiro de 2021.

Para: SEALMOX

Assunto:Aquisição de estantes de aço

 

Prezada chefe,
 
Cabe-nos sugerir a elaboração de Termo de Referência

para aquisição de estantes de aço, conforme requerido pela Unidade
no ano anterior.

Caso não seja possível, ao menos as características das
estantes devem ser devidamente descritas, com possíveis croquis ou
fotos ilustrando o pedido para facilitar a busca por preços e
mobiliário na forma mais adequada à utilização nessa Unidade.

Salientamos que a proposta será de elaboração de uma
Ata de Registro de Preços e que estimamos na PLOA 2021 uma
disponibilidade de R$ 7.500,00 para tal aquisição.

Segue pois, para deliberação e demais procedimentos.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 20/01/2021, às 10:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0843638 e o código CRC 8BFD9D56.

0000645-86.2021.6.02.8000 0843638v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2021.

Prezado Chefe da SEPAT,

 

De ordem da Chefe titular da SEALMOX, segue as informações sobre as estantes de
açõ objetod dos autos (que foram retiradas do site Americanas.com, link: Mini Porta
Pallet Continuação 500KG Com 4 Longarinas 3,00 X 1,80 X 0,80 Sem Bandeja - ULTRA
Móveis ):

 

- ALTURA: 3,00m;
- LARGURA: 1,80m (INTERNA);
- LARGURA: 1,86m (EXTERNA);
- PROFUNDIDADE: 0,80m;
- CAPACIDADE DE PESO: 500Kg POR NÍVEL;
- BANDEJAS VENDIDAS SEPARADAMENTE.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Chefe de
Seção Substituto, em 21/01/2021, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0844536 e o código CRC E80DAE1F.

0000645-86.2021.6.02.8000 0844536v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2021.
Senhor Chefe da SEPAT,
Entendo, s.m.j., que a unidade requisitante (que

identificou a necessidade do material), é a responsável pela
elaboração do Termo de Referência, conforme Res. nº 15.787,
de 15.02.2017, Art. 3º, Inciso II e Art. 4º, que dispõe sobre
as normas de contratação no âmbito deste regional.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO RITA DOS SANTOS NETO,
Técnico Judiciário, em 25/01/2021, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0845758 e o código CRC 0BFA729C.

0000645-86.2021.6.02.8000 0845758v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2021.
Prezada Chefe
De acordo com o registrado pelo servidor Antônio

Rita, devolvo os autos para continuidade, ante inclusive, às
especificidades do material requerido.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 25/01/2021, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0845840 e o código CRC CAC4D87B.

0000645-86.2021.6.02.8000 0845840v1
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                                             TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de bens permanentes do tipo MINI porta palete, conforme ANEXO 
ÚNICO - DESCRIÇÃO DO ITEM;

1.1. A aquisição deve ocorrer mediante pregão eletrônico, com adjudicação de menor preço, em Ata 
de Registro de Preços.

1.2  Justifica-se a aquisição pela grande e urgente necessidade de correto e seguro armazenamento 
de mercadoria no ALMOXARIFADO cuja forma de armazenamento atual, sobre pallets ou em 
estantes reaproveitadas, que além de serem poucas e inadequadas, encontram-se bastante 
deterioradas podendo inclusive causar graves acidentes no local, que hoje armazena considerável 
estoque de material potencialmente inflamável. Sem olvidar que o local de armazenamento tem 
altas temperaturas e as prateleiras em MDF do objeto em tela poderão trazer mais isolamento 
térmico às mercadorias. Ainda, o objeto em tela traz a possibilidade de armazenamento das 
mercadorias de forma vertical e manual, sem a necessidade de empilhadeiras, mas com elevada 
capacidade de carga, otimizando os espaços de armazenamento do almoxarifado.    

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos.

2.2 - Substituir às suas expensas as divergências 

eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10

dias corridos.

2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, 
sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.

2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do 
Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar de 
acordo com a legislação vigente.

2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes informações:

2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento ou 
período de validade

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde.

2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

2.4 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações enviadas 
pelo TRE/AL.

2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico indicado
pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
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3. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

3.1 - A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica, expedido por Pessoa Jurídica de 
Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha fornecido materiais compatíveis com os 
objetos deste Edital. O atestado deve se referir ao fornecimento de no mínimo 50% (cinquenta por 
cento) do quantitativo  total a ser registrado por este pregão, por item.

3.2 - O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no máximo 12 (doze) 
meses, a  contar a partir da data de publicação deste Edital.

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

4.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada
por e–mail;     

4.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida Menino 
Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas, 
das segundas às sextas-feiras. 

5. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e encaminhado 
para pagamento.

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à 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 5.4, 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 
5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido no item 5.2;

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 mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente 
atestada(s) pela Seção de Patrimônio do TRE/AL.

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
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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. 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.

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%

8. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

8.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão exercidos por 
servidores da Seção de Patrimônio.

8.1.1. O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade ou fazendo-se auxiliar por outra unidade
competente, se necessário.

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

9. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos, no 
todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade 
com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG
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ANEXO ÚNICO 

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES

TIPO 
DE 
UNIDA
DE

QUANTI
DADE

ÚNICO

01

Mini Porta Pallet  - módulo inicial, Com 3 Longarinas, 
com bandeja em MDF, nas cores MADEIRA NATURAL, 
LARANJA, AZUL OU CINZA. Produzido em aço resistente, com 
reforço nas laterais, pintura eletrostática epóxi, com tratamento 
antibacteriano, antiferrugem, uniforme e resistente.

Especicações técnicas: Medidas com tolerância de mais ou menos
10%:

- ALTURA: 2,00m
- LARGURA: 1,80m (INTERNA)
- LARGURA: 1,92m (EXTERNA)
- PROFUNDIDADE: 0,80m

-CAPACIDADE DE PESO: 500Kg POR NÍVEL;               
Garantia: mínima de 2 anos a partir da data de entrega.

Os produtos devem vir acompanhados de todos as peças 
respectivas à sua montagem completa.

REFERÊNCIAS: http://www.rodipa.com.br/mini-porta-paletes-
rodipa; 

https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/mini-porta-pallet-modulo-
inicial/

UNID 10

02 Mini Porta Pallet  - módulo CONTINUAÇÃO referente ao item 01
deste grupo. Com 3 Longarinas, com bandeja em MDF, nas cores 
MADEIRA NATURAL, LARANJA, AZUL OU 
CINZA. Produzido em aço resistente, com reforço nas 
laterais, pintura eletrostática epóxi, com tratamento antibacteriano, 
antiferrugem, uniforme e resistente.

Especicações técnicas: Medidas com tolerência de mais ou menos
10%:

- ALTURA: 2,00m
- LARGURA: 1,80m (INTERNA)
- LARGURA: 1,92m (EXTERNA)
- PROFUNDIDADE: 0,80m

-CAPACIDADE DE PESO: 500Kg POR NÍVEL;Garantia: 
mínima de 2 anos a partir da data de entrega.

Os produtos devem vir acompanhados de todos as peças 

UNID 30
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respectivas à sua montagem completa.

REFERÊNCIAS: http://www.rodipa.com.br/mini-porta-paletes-
rodipa; 

https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/mini-porta-pallet-modulo-
inicial/

OBS. Os produtos só serão aceitos após o devido atesto e montagem no local de entrega. A 
montagem é de inteira responsabilidade do fornecedor.
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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 2021.
 
 
À SEPAT,
 
Encaminho TERMO DE REFERÊNCIA 0877488,

visando a aquisição de mini porta paletes, urgente
necessidade no almoxarifado, para o adequado
armazenamento das mercadorias em estoque, haja vista a
forma precária atual, com estantes além de inadequadas pois
sua capacidade não suporta o peso do estoque, o que pode
causar graves acidentes, e ainda a maioria se encontra
quebrada e danificada pela corrosão da ferrugem, causando
avarias no material estocado.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 12/04/2021, às 06:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0877489 e o código CRC B4EF7AC2.

0000645-86.2021.6.02.8000 0877489v1

Despacho SEALMOX 0877489         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 10



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

 

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2021.
À COMAP
Segue para deliberação e possível análise técnico

do Termo de Referência, enquanto registramos que
discordamos, a exemplo de alguns processos da TI, de
atribuição de gestão à Unidade diferente da demandante.

Vê-se claramente no Termo de Referência, que a
SEALMOX atribui à SEPAT a obrigação de atestar Notas
Fiscais (item 7.1) e gerir o contrato (item 8.1), atribuições
claras de Unidade Demandante.

 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 12/04/2021, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0877658 e o código CRC CA50046C.

0000645-86.2021.6.02.8000 0877658v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2021.

 

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

paletes, encaminho o Termo de Referência SEPAT 0877488, para
análise e aprovação de Vossa Senhoria, caso seja de sua
aquiescência.

 
Ressalto, por fim, que com relação a divergência entre as

unidades SEPAT e SEALMOX quanto a gestão desta pretensa
contratação, a mesma será deliberada em momento oportuno.

 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/05/2021, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891132 e o código CRC 589FAE57.

0000645-86.2021.6.02.8000 0891132v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência

SEALMOX (doc. 0877488), que reúnem os elementos necessários e
suficientes para caracterizar o objeto, evoluo o feito à sua
consideração superior, em observância ao disposto no art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Informo que a despesa está prevista no PAC 2021 (doc.
0836114).

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 12/05/2021, às 14:44, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891471 e o código CRC BCC79837.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2021.
À COMAP, para a instrução de que trata o art. 8º da

Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 12/05/2021, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891612 e o código CRC B8B85B79.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2021.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0891612, 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 13/05/2021, às 08:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891828 e o código CRC 4052FD73.
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E-mail - 0892378

Data de Envio: 
  14/05/2021 08:45:34

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

Para:
    rosangela.guimaraes@sagrupo.com

Assunto: 
  Aquisição de mini pallets

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir mini porta pallet, conforme especificações e
quantittivos constantes de Termo de Referência anexado.
Para tanto, gostaríamos que nos fosse enviado proposta de preço.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Anexo_0877488_TR_MINI_PORTA_PALLETS.pdf
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E-mail - 0892389

Data de Envio: 
  14/05/2021 08:53:50

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

Para:
    sergio.barreto@bertolini.com.br

Assunto: 
   Aquisição de mini pallets

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir mini porta pallet, conforme especificações e
quantittivos constantes de Termo de Referência anexado.
Para tanto, gostaríamos que nos fosse enviado proposta de preço.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Anexo_0877488_TR_MINI_PORTA_PALLETS.pdf
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De: Sergio Lacerda Barreto <sergio.barreto@bertolini.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 14/05/2021 04:12 PM
Assunto: [seic] RES: Aquisição de mini pallets

Prezados, boa tarde.

Agradecemos a oportunidade de participar da concorrência para fornecimento do escopo
conforme Termo de Referência enviado.
Porém, atualmente devido a escassez de algumas matérias primas, principalmente o aço,
nosso prazo de embarque para novos pedidos é meados de novembro/21.
Acredito que este prazo impossibilita a nossa participação neste pregão.

Certo da vossa compreensão, desde já agradecemos a atenção e colocamo-nos a disposição
para qualquer esclarecimento.

Atte.

SÉRGIO LACERDA BARRETO | Gerente Regional de Vendas 
sergio.barreto@bertolini.com.br 
www.bertoliniarmazenagem.com.br 

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: sexta-feira, 14 de maio de 2021 08:54
Para: Sergio Lacerda Barreto <sergio.barreto@bertolini.com.br>
Assunto: Aquisição de mini pallets

Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir mini porta pallet, conforme
especificações e quantittivos constantes de Termo de Referência anexado.
Para tanto, gostaríamos que nos fosse enviado proposta de preço.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL
82 99301 0575
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E-mail - 0893053

Data de Envio: 
  17/05/2021 10:59:02

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

Para (com cópia oculta):
    luana@isma.com.br

Assunto: 
  Aquisição de mini pallets

Mensagem: 
  Prezada Luana,

Conforme anunciado em contato telefônico, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir mini
porta pallet, conforme especificações e quantittivos constantes de Termo de Referência anexado.

Para tanto, gostaríamos que nos fosse enviado proposta de preço.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Anexo_0877488_TR_MINI_PORTA_PALLETS.pdf
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E-mail - 0893091

Data de Envio: 
  17/05/2021 11:47:59

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

Para:
    iadsonvendasatas@gmail.com

Assunto: 
  Aquisição de mini pallets

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir mini porta pallet, conforme especificações e
quantittivos constantes de Termo de Referência anexado.
Para tanto, gostaríamos que nos fosse enviado proposta de preço.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Anexo_0877488_TR_MINI_PORTA_PALLETS.pdf
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19 DE MAIO DE 2021  

 

A/C: Lisiana Cintra, 

        

Segue proposta, para aquisição do seguinte produto: 

 

 

MINI PORTA PALLET 500KG – 2,00 X 1,80 X 0,80 - INICIAL 

 

MINI PORTA PALLET – INICIAL 

Quantidade: 10 

 

C/3 pares de longarina 

2,00 x 1,80 x 0,80 

Suporta 500 kilos por par de longarina 

 

INCLUSO PLANO MDF (BRANCO) – INCLUSO 

TRANSVERSINAS CENTRAIS 

 

*Valor à Prazo: R$ 2.127,00 (cada) 

*Valor à Vista: R$ 1.970,00 (cada) 

 

 

 

Produto Desmontado 
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MINI PORTA PALLET CONTINUAÇÃO – 2,00 X 1,80 X 0,80  

    

MINI PORTA PALLET – 

CONTINUAÇÃO   

Quantidade: 30 

 

C/3 pares de longarina     

2,00 x 1,80 x 0,80    

         

Suporta 500 kilos por par de longarina  

INCLUSO PLANO MDF (BRANCO) – INCLUSO 

TRANSVERSINAS CENTRAIS 

    

*Valor à Prazo: R$ 1.770,00 (cada) 

*Valor à Vista: R$ 1.640,00 (cada) 

 

Produto Desmontado   
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Prazo de Entrega e Frete 

O prazo de liberação é de 3 a 5 dias. O frete é terceirizado, informando o local de entrega 

conseguimos calcular o valor do frete ou caso prefira pode retirar na loja (Mooca/SP). 

 

Pago na condição “à vista” no ato da execução do serviço. 

 
 
Condições de Pagamento:   

 

*À Prazo: Através de cartão de crédito. Em até 3x sem juros (via link PagSeguro) ou em até 

6x sem juros (via maquininha). 

*À Vista: É necessário pagamento de sinal correspondente a 50% do valor total para 

efetivação do pedido e o restante pode ser pago um dia antes da data de coleta ou retirada, 

através de boleto à vista, dinheiro em espécie ou transferência bancária.   

 

VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA À PRAZO (SEM INCLUIR NA SOMA FRETE E 

MONTAGEM, SERVIÇO ADICIONAL): R$ 74.370,00 

 
VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA À VISTA (SEM INCLUIR NA SOMA FRETE E 

MONTAGEM, SERVIÇO ADICIONAL): R$ 68.900,00 

 

 

 

Obs: Nossa proposta tem validade de 7 dias.  
Contratando o serviço de entrega, vai incluso em recibo timbrado 

 

- Garantia contra defeitos de fabricação. 

- Produtos da marca AMAPÁ (referência em qualidade de aço e acabamento). Novos, direto de fábrica. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2021.
 
 
Senhora Coordenadora de Material,
 
Trata-se de aquisição de bens permanentes do tipo

mini porta palete, conforme especificações constantes de
Termo de Referência - 0877488.

Vieram os autos para as providências contidas no
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, em atendimento
ao determinado pela Diretoria-Geral, Despacho GDG -
 0891612.

Quanto às atribuições desta Seção, aplicam-se os
incisos I e II do citado artigo, correspondendo à estimativa de
preço e sugestão de tipo e modalidade de licitação, eventual
dispensa ou inexigibilidade.

Para tanto, buscamos cotações de preço utilizando-
se os seguintes meios: 

- junto a diversos fornecedores, conforme
se observa das correspondências
eletrônicas enviadas (0892378, 0892389,
0893053 e 0893091).
Destes, a Bertolini não apresentou
disponibilidade (0892946), obtendo-se
propostas das empresa SA (0892951) e
Elyt (0894766);
- em pesquisa junto
ao site www.bancodeprecos.com.br (página
1 - 0894799), a partir de propostas
vencedoras de licitações de semelhantes
objetos, ocorridas nos últimos 180 (cento
e oitenta) dias, obtendo-se valor apenas
para o item 1;
- pesquisa em sítios eletrônicos de
domínio amplo, obtendo-se valores junto
às empresas Lojas Americanas, Lojas
Bahia e Magazine Luiza (página 2/4 -
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0894799).
Em continuidade, efetuamos a média dos preços

obtidos, encontrando-se os valores unitários abaixo
elencados, correspondendo ao montante total de R$ 77.854,50
(setenta e sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e
cinquenta centavos).

Item
Valor Unitário

Magazine
Luiza Americanas SA Elyt Casas

Bahia
Banco

de
Preços

Médio

1 R$
1.686,27

R$
2.173,24

R$
3.180,00

R$
2.127,00

R$
2.263,80

R$
1.632,63

R$
2.177,16

2 R$
1.295,19

R$
1.752,96

R$
2.703,00

R$
1.770,00

R$
1.826,00 - R$

1.869,43

Item Descrição Qtde Valor médio
Unitário Total

1 Mini Porta Pallet  - módulo
inicial 10 R$

2.177,16
R$

21.771,60

2 Mini Porta Pallet  - módulo
continuação 30 R$

1.869,43
R$

56.082,90

TOTAL R$
77.854,50

Desta forma, sugerimos, s.m.j, que essa
contratação ocorra por meio de Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto
nº 10.024/2019, com restrição de participação a micro e
pequenas empresas.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

 
Lisiana Teixeira Cintra

Seção de Instrução de Contratações

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 19/05/2021, às 22:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0894793 e o código CRC F540B3BD.

0000645-86.2021.6.02.8000 0894793v1

Despacho SEIC 0894793         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 30



Orçamento - Diversos (0894799)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 31



Orçamento - Diversos (0894799)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 32



Orçamento - Diversos (0894799)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 33



Orçamento - Diversos (0894799)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 34



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

 

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2021.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0894793, 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.

 
Ressalto, por fim, que o pretendido registro de preços

está previsto no PAC 2020, no valor R$ 7.500,00, e ainda aguarda
liberação de créditos adicionais, que tramita no Procedimento SEI nº
0003485-69.2021.6.02.8000. 

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/05/2021, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0896017 e o código CRC B9084D2F.

0000645-86.2021.6.02.8000 0896017v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2021.
 
À SLC.
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para que se proceda à

elaboração da minuta do edital de licitação, mediante as informações
apresentadas no Despacho SEIC (doc. 0894793).

Por se tratar de aquisição em formato de registro de
preços, fica dispensada a indicação, neste momento, da respectiva
dotação orçamentária, na forma do § 2º do art. 7º do Decreto nº
7.892/13. Nesse sentido, a SLC deve promover a divulgação da IRP.

 
Após, à AJ-DG para análise.
 
Atenciosamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/05/2021, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0896727 e o código CRC B4A10440.

0000645-86.2021.6.02.8000 0896727v1
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ESTADO DE ALAGOAS

CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE ALAGOAS

Supervisão de Obras e Manutenção Predial 
 Av. Siqueira Campos, 1739, - Bairro Trapiche da Barra, Maceió/AL, CEP 57010-405

Telefone: (82) 3315-2841 - http://www.cbm.al.gov.br

Termo

PROCESSO E:01203.0000003272/2021

INTERESSADO Gerência de Aquisição

ASSUNTO Licitação: Aquisição

 
TERMO DE JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM

REGISTRO DE PREÇOS COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE
IRP Nº 00009/2021 UASG 70011

 
(Art 6° do Decreto n° 7.982/2013 e demais normas per�nentes)

1. PROPÓSITO

Jus�ficar e autorizar o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS, inscrito no CNPJ: 69.977.817/0001-10 - UASG 926111, na condição de Órgão
Par�cipante, a integrar a licitação de Registro de Preço IRP nº 00009/2021, do Órgão Gerenciador: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, que tem por objeto da presente licitação é o Registro de Preços de material para eventual aquisição de bens permanentes do �po mini palete.

 

2. JUSTIFICATIVA

A presente aquisição des�na-se a suprir a necessidade de mobiliário para empenho no almoxarifado central, como também, nas unidades operacionais
para devida organização de todos os materiais da Corporação, considerando sermos uma ins�tuição de pronto emprego, portanto sendo de extrema
importância a real condição de armazenamento adequado.

 

3. ITEM, DESCRIÇÃO E QUANTIDADE

Verificada as condições e análise dos itens constantes no termo de manifestação da IRP nº 00009/2021, do Órgão Gerenciador: 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, manifesta-se interesse pelos itens abaixo com seus respec�vos quan�ta�vos:

 

ITEM DESCRIÇÃO CATMAT UNID, QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1

Mini Porta Pallet  - módulo inicial, Com 3 Longarinas, com
bandeja em MDF, nas cores MADEIRA NATURAL, LARANJA, AZUL

OU CINZA. Produzido em aço resistente, com reforço nas
laterais, pintura eletrostá�ca epóxi, com tratamento
an�bacteriano, an�ferrugem, uniforme e resistente.

Especificações técnicas: Medidas com tolerância de mais ou
menos 10%: - ALTURA: 2,00m - LARGURA: 1,80m (INTERNA)

150952 Unidade 100  R$      2.177,16  R$     217.716,00

2

Mini Porta Pallet  - módulo CONTINUAÇÃO referente ao item 01
deste grupo. Com 3 Longarinas, com bandeja em MDF, nas cores

MADEIRA NATURAL, LARANJA, AZUL OU CINZA. Produzido em
aço resistente, com reforço nas laterais, pintura eletrostá�ca

epóxi, com tratamento an�bacteriano, an�ferrugem, uniforme e
resistente. Especificações técnicas: Medidas com tolerância de

mais ou menos 10%: - ALTURA: 2,00m - LARGURA: 1,80m
(INTERNA) - LARGURA: 1,92m (EXTERNA) - PROFUNDIDADE:
0,80m -CAPACIDADE DE PESO: 500Kg POR NÍVEL;Garan�a:
mínima de 2 anos a par�r da data de entrega. Os produtos

devem vir acompanhados de todos as peças UNID 30 respec�vas
à sua montagem completa. REFERÊNCIAS:

h�p://www.rodipa.com.br/mini-porta-paletesrodipa;
h�ps://elytmoveisdeaco.com.br/produto/mini-porta-pallet-

moduloinicial/

150952 Unidade 100  R$      1.869,43  R$     186.943,00

 

4. LOCAL DE ENTREGA:

MACEIÓ - Quartel do Comando Geral (QCG), localizado à Av. Siqueira Campos S/N, Bairro: Trapiche da Barra, Cidade/UF: Maceió/AL, CEP: 57.010-405, fone
(82) 3315-2830/2817;

Horário: 8h às 12h

E-mail: dmp.cbmal@gmail.com

Telefone para contato: 82-3315-2817

Comprovante de manifestação de interesse (CBM/AL) (0901957)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 38



03/06/2021 SEI/AL - 7400071 - Termo

https://sei.al.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8083772&infra_sistema=1000001… 2/2

 

5. PREÇO

5.1. Declaramos que os preços es�mados para o item manifestado encontram-se de acordo com os pra�cados no mercado local deste Órgão/Unidade.

 

6. PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO

solicito-vos providências no sen�do de aprovar a aquisição do bens acima descritos para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros Militar de
Alagoas.

 
 

_______________________________________________
Luiz Alberto Lima Correia - 2º SGT BM

Assistente Administra�vo

 

AUTORIZO:

A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE em par�cipar do registro de preços em lide, concordando com o objeto a ser licitado, considerando as razões,
argumentações e jus�fica�vas expostas no item 2 do presente Termo de Jus�fica�va/Par�cipação, as quais acolho integralmente, e com fundamento na
disposição do art. 38, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, do ar�go 21, inciso V, do Decreto Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000 e ar�go 8º,
inciso V do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2020 e em cumprimento ao disposto no art. 6º do Decreto nº 7.892/2013.

 

 

______________________________________________
ANDRÉ ALESSANDRO MADEIRO DE OLIVEIRA – CEL QOBM/Comb.

Comandante-Geral do CBMAL

Documento assinado eletronicamente por Luiz Alberto Lima Correia, Assistente Administra�vo em 02/06/2021, às 12:03, conforme horário oficial de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por André Alessandro Madeiro de Oliveira, Comandante Geral em 02/06/2021, às 12:56, conforme horário
oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7400071 e o código CRC DA512D17.

Processo nº E:01203.0000003272/2021 Revisão 00 SEI ALAGOAS SEI nº do Documento 7400071
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2021.
À SEIC,
Senhora Chefe,
Uma vez que houve manifestação de interesse do Corpo de Bombeiro Militar
de Alagoas em participar do certame a ser realizado por este Regional,
encaminho os presentes autos para fins do disposto no Art. 5º, inciso IV do
Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 8.250/2014.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 08/06/2021, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0901958 e o código CRC A52E5AD1.

0000645-86.2021.6.02.8000 0901958v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de bens permanentes do tipo

mini porta palete, conforme especificações constantes de
Termo de Referência - 0877488.

Retornaram os autos a esta Unidade para ajuste na
instrução da contratação, em razão da manifestação de
interesse do Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas em
participar do certame a ser realizado por este Regional -
Despacho SLC (0901958).

Assim, elaboramos o quadro-resumo, abaixo, e, em
complemento ao anteriormente informado, Despacho SEIC -
 0894793, sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e
10.024/2019, sem conferir exclusividade de participação
a microempresa e empresa de pequeno porte.

Item Descrição
Valor
médio

unitário

TRE/AL Corpo de
Bombeiros TOTAL

Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor total

1
Mini Porta

Pallet  - módulo
inicial

R$
2.177,16 10 R$

21.771,60 100 R$
217.716,00 110 R$

239.487,60

2
Mini Porta

Pallet  - módulo
continuação

R$
1.869,43 30 R$

56.082,90 100 R$
186.943,00 130 R$

243.025,90

TOTAL R$ 77.854,50 R$ 404.659,00 R$ 482.513,50

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 08/06/2021, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0902062 e o código CRC 2F31A633.

0000645-86.2021.6.02.8000 0902062v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2021.
 
 
À SEALMOX, para os ajustes necessários no TR,

tendo em vista o interesse em participar do certame,
manifestado pelo Corpo de Bombeiro Militar de
Alagoas, 0901957.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 08/06/2021, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0902104 e o código CRC 1F7A880D.

0000645-86.2021.6.02.8000 0902104v1
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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 junho de 2021.
 
 
À COMAP,
 
Segue TR em anexo SEI! 0902506, após os ajustes

necessários, tendo em vista o interesse em participar do
certame, manifestado pelo Corpo de Bombeiro Militar de
Alagoas, 0901957.

Ainda, informo que esta unidade revisou também os
quantitativos a serem registrados para este Tribunal.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 09/06/2021, às 03:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0902505 e o código CRC 386F1A37.

0000645-86.2021.6.02.8000 0902505v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de bens permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS,  para 
atender as necessidades do  Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
e ainda ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, em suas unidades de 
armazenamento de materiais, conforme  especificado em ANEXO ÚNICO deste TR;

1.1 A aquisição deve ocorrer mediante pregão eletrônico, com adjudicação de menor 
preço, em Ata de Registro de Preços.

1.2 Justifica-se a aquisição pela grande e urgente necessidade do adequado 
armazenamento de cargas volumosas e de médio peso, acondicionadas manualmente 
no ALMOXARIFADO, cuja forma de armazenamento atual, sobre pallets  no chão ou
em estantes reaproveitadas, que além de poucas e inadequadas, encontram-se bastante
deterioradas podendo inclusive causar graves acidentes no local, que hoje armazena 
considerável estoque de material potencialmente inflamável. Sem olvidar que o local 
de armazenamento tem altas temperaturas e as prateleiras em MDF do objeto em tela 
poderão trazer mais isolamento térmico às mercadorias. Ainda, o objeto em tela traz a
possibilidade de armazenamento das mercadorias de forma vertical e manual, sem a 
necessidade de empilhadeiras, mas com elevada capacidade de carga, otimizando os 
espaços de armazenamento do almoxarifado.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos.

2.2 Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 dias corridos.

2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora.

2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes
e deverão estar de acordo com a legislação vigente.
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2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações:

2.3.2.1  especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade

2.3.2.2  registro no órgão competente, devidamente atualizado.

2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde.

2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

2.4 Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelos Órgãos participantes.

2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

3. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

3.1 A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica, expedido por Pessoa
Jurídica de Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha fornecido 
materiais compatíveis com os objetos deste Edital. O atestado deve se referir ao 
fornecimento de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo  total a ser 
registrado por este pregão, por item.

3.2 O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no máximo 12 
(doze) meses, a contar a partir da data de publicação deste Edital.

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

4.1 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por e–mail;

4.2 O local de entrega será, para o TRE/AL, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 
57046–000, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras, e das 7h30 
às 13h30 às sextas.
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4.2.1 Para o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, o local de entrega será
na Sede do Quartel do Comando Geral (QCG), localizado à Av. Siqueira Campos 
S/N, Bairro: Trapiche da Barra, Cidade/UF: Maceió/AL, CEP: 57.010-405, fone (82) 
3315-2830/2817; Horário: dias úteis, das 8h às 12h; E-mail: dmp.cbmal@gmail.com 
Telefone para contato: 82-3315-2817.

5. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido 
definitivamente e encaminhado para pagamento.

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à 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 5.4, 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 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2;

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.
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7. DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela unidade competente de cada Órgão 
contratante.

7.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

7.4 Os órgãos participantes, por ocasião de cada pagamento, farão as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

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

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%

8. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

8.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão 
exercidos pelos servidores designados por cada órgão.

Anexo ÚNICO (0902506)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 47



8.2 O gestor designado, quando do atesto, poderá ser auxiliado  por outra unidade 
competente, se necessário.

8.3 O gestor da Ata de Registro de Preços no Corpo de Bombeiro Militar do Estado 
de Alagoas será o  2º SGT BM Luiz Alberto Lima Correia, ocupante do cargo de  
Assistente Administrativo do Órgão.

9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração, se ocorrer no Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, ou  ao superior hierárquico do gestor designado no 
Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, se lá ocorrer, tudo em tempo hábil à adoção 
das demais medidas necessárias.

10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam 
constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e 
que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN 
Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.
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ANEXO ÚNICO

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT
TRE/AL

QUANT
CBM/

AL

TOTAL
ATA

01

Mini Porta Pallet e m  A Ç O - módulo 
inicial, Original de Fábrica - estrutura de 
aço nas cores  a z u l  r o y a l ,  c i n z a  
o u  l a r a n j a ,  p o d e n d o  s e r  
b i c o l o r .  Com 3 níveis completos, 
cada  um com suas   bandejas,  
la terais ,  longar inas  e  respect ivas  
t ransvers inas  de reforço,  sendo a  
bandeja em chapa MDF revestido em 
laminado melamínico, nas cores madeira 
natural claro ou cinza claro.
Produzido em aço estrutural, com reforço 
nas laterais, pintura eletrostática epóxi, com
tratamento antibacteriano, antiferrugem, 
uniforme e resistente à corrosão. Espessura 
da chapa a partir de 2mm. Espessura da 
bandeja MDF a partir de 1,5cm. Devendo 
encaixar perfeitamente.
As medidas AxLxC  possuem  ma r g e m  d e  
t o l e r â n c i a  d e  5 % :
-ALTURA: 2,00m
-LARGURA: 1,80m (INTERNA)
-LARGURA: 1,92m (EXTERNA)
- PROFUNDIDADE: 0,80m
-CAPACIDADE DE PESO: 500Kg/nível; 
CAPACIDADE TOTAL DO MINI PORTA 
PALETE 1500Kg.

Garantia: mínimo de 2 anos a partir da data de 
entrega. Os produtos devem vir acompanhados de 
todas as peças respectivas à sua montagem 
completa, bem como de folder/folheto original do 
fabricante com especificações do material .

REFERÊNCIAS: 
http://www.rodipa.com.br/mini-porta-paletes- 
rodipa;
https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/mini-porta-
pallet-modulo- inicial/
https://www.mecalux.com.br/prateleiras-de-aco/
mini-porta-pallet  

UNID 30 100 130
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02

Mini Porta Pallet e m  A Ç O  e s t r u t u r a l  
módulo CONTINUAÇÃO – Original de Fábrica -
aço nas cores  a z u l  r o y a l ,  c i n z a  o u  
l a r a n j a , p o d e n d o  s e r  b i c o l o r  e  
t o t a l m e n t e  compatível e referente ao item 01 
deste ANEXO.
Com 3 níveis completos, cada  um com 
suas  bandejas,  la tera is   com 
sapatas ,  longar inas  e  respect ivas   
t ransvers inas  de reforço,  sendo a  
bandeja em  chapa de MDF revestido em 
laminado melamínico  nas cores madeira 
natural claro ou  cinza claro.
Produzido em  aço estrutural, com reforço
nas laterais, pintura eletrostática epóxi, com
tratamento antibacteriano, antiferrugem,
uniforme e resistente à corrosão. 
Espessura da chapa a partir de 2mm.
Espessura  da  bandeja  MDF  a  partir  de
1,5cm.  Com  encaixe  perfeito  nas
longarinas.
As  medidas  AxLxC   possuem   ma r g e m  d e
t o l e r â n c i a  d e  5 % :
-ALTURA: 2,00m
-LARGURA: 1,80m (INTERNA)
-LARGURA: 1,92m (EXTERNA)
- PROFUNDIDADE: 0,80m
-CAPACIDADE DE PESO: 500Kg/nível;
CAPACIDADE TOTAL:1500KG

Garantia:  mínimo de 2  anos a partir da data de
entrega.Os  produtos devem vir acompanhados de
todas  as peças respectivas à sua montagem
completa,  bem como de folder/folheto original do
fabricante com especificações do material.

REFERÊNCIAS:
http://www.rodipa.com.br/mini-porta-paletes-  
rodipa;
https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/mini-porta-
pallet-modulo- inicial/

https://www.mecalux.com.br/prateleiras-de-aco/
mini-porta-palle  

UNID 90 100 190
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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 junho de 2021.
 
 
À SEIC, para consolidação dos quantitativos

envolvidos, tendo em vista a informação da Senhora Chefe da
Seção de Almoxarifado, Despacho SEALMOX 0902505.

 
Após, à SLC para continuidade do feito.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/06/2021, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0902881 e o código CRC BF78E783.

0000645-86.2021.6.02.8000 0902881v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Em atendimento ao determinado por Vossa

Senhoria, Despacho COMAP - 0902881, apresentamos
nova estimativa do valor desta pretensa aquisição de bens
permanentes do tipo mini porta palete, considerando os novos
quantitativos demandados por este Regional, presentes
em Termo de Referência atualizado - 0902506.

Assim, elaboramos o quadro-resumo, abaixo,
totalizando R$ 638.222,50 (seiscentos e trinta e oito mil
duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Item Descrição
Valor
médio

unitário
TRE/AL Corpo de

Bombeiros TOTAL

Qtde Valor Qtde Valor Qtde Valor toral

1
Mini Porta

Pallet  -
módulo
inicial

R$
2.177,16 30 R$

65.314,80 100 R$
217.716,00 130 R$

283.030,80

2
Mini Porta

Pallet  -
módulo

continuação

R$
1.869,43 90 R$

168.248,70 100 R$
186.943,00 190 R$

355.191,70

TOTAL R$ 233.563,50 R$ 404.659,00 R$ 638.222,50
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 11/06/2021, às 19:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0904218 e o código CRC 661F2120.

0000645-86.2021.6.02.8000 0904218v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2021.
 
 
À SLC, para continuidade do feito.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/06/2021, às 19:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0904868 e o código CRC EB85BD3E.

0000645-86.2021.6.02.8000 0904868v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de junho de 2021.
À SAD,
Diante da alteração de quantitativos destinados ao

TRE/AL, é necessária a inclusão de nova IRP. Desta forma,
questiono que haverá autorização para nova inclusão,
registrando que a servidora Luciana da SEALMOX informou
por telefone que a nova inclusão, com os prazos dela
decorrentes, não trará prejuízos à administração

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 21/06/2021, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0907655 e o código CRC 452A0329.

0000645-86.2021.6.02.8000 0907655v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de junho de 2021.
À SLC, para proceder à nova divulgação de IRP,

conforme apontado no Despacho SLC 0907655.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/06/2021, às 00:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0908841 e o código CRC A0833EFB.

0000645-86.2021.6.02.8000 0908841v1
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09/07/2021 SIASGnet IRP

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/analisarIRP.do?method=iniciarAnalisarItemIRP&item=21057158 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Analisar Item da IRP 09/07/2021 12:01:59 

Detalhes do Item

N° do Item Tipo de Item Item
Material 150952-Caixa palete

Unidade de Fornecimento Valor Unitário Estimado (R$) Critério de Julgamento Situação
Unidade 2.177,1600 Menor Preço Não Analisado
Descrição do Item

Municipio/UF de Entrega Quantidade
Maceió/AL 30

Reabrir Fase do Item  Histórico de Negociações do Item

Informações do Item

Situação
Todas

UASG Interessada Unidade de
Fornecimento

Valor Unitário
Estimado (R$)

Município/UF de Entrega -
Quantidade

Situação da Manifestação
do Item

 

926111 - CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR - AL Unidade 2.177,1600 Maceió/AL 100 Manifestado

Aceitar  Negociar  Recusar  Resumo da Manifestação de Interesse  Analisar IRP

1

Mini Porta Pallet  - módulo inicial, Com 3 Longarinas, com bandeja em MDF, nas cores MADEIRA NATURAL, LARANJA, AZUL OU 
CINZA. Produzido em aço resistente, com reforço nas laterais, pintura eletrostática epóxi, com tratamento antibacteriano, 

f f f %

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP 
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/analisarIRP.do?method=iniciarAnalisarItemIRP&item=21057159 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Analisar Item da IRP 09/07/2021 12:02:32 

Detalhes do Item

N° do Item Tipo de Item Item
Material 150952-Caixa palete

Unidade de Fornecimento Valor Unitário Estimado (R$) Critério de Julgamento Situação
Unidade 1.869,4300 Menor Preço Não Analisado
Descrição do Item

Municipio/UF de Entrega Quantidade
Maceió/AL 90

Reabrir Fase do Item  Histórico de Negociações do Item

Informações do Item

Situação
Todas

UASG Interessada Unidade de
Fornecimento

Valor Unitário
Estimado (R$)

Município/UF de Entrega -
Quantidade

Situação da Manifestação
do Item

 

926111 - CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR - AL Unidade 1.869,4300 Maceió/AL 100 Manifestado

Aceitar  Negociar  Recusar  Resumo da Manifestação de Interesse  Analisar IRP

2

Mini Porta Pallet  - módulo CONTINUAÇÃO referente ao item 01 deste grupo. Com 3 Longarinas, com bandeja em MDF, nas cores 
MADEIRA NATURAL, LARANJA, AZUL OU CINZA. Produzido em aço resistente, com reforço nas laterais, pintura eletrostática epóxi, 

f f f

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP 
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211 
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº 0000645-86.2021.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 

 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 POR ITEM, objetivando o Registro de Preços de bens 
permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS, com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do 
Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante, em conformidade com o § 
6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013. 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em 
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as 
Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a 
Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do 
Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria 
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de bens permanentes do tipo MINI 
PORTA PALLETS, com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará 
neste certame como Órgão Participante, conforme especificações e condições assentadas nos 
ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Nota de Empenho, que será encaminhada por e-mail. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados 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. 
 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos 

limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 
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a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

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

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de 

direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos 

de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na 

linha hierárquica da área encarregada da licitação, 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). 

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

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

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

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

em conformidade com as exigências editalícias; 

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

declarar ocorrências posteriores;  

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

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição;  

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

nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

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

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

Federal; 

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

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei 

nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
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sanções previstas em lei e neste Edital. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

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

inerentes a este Pregão. 

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

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

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

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

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

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

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

momento da habilitação 

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

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

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

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

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

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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

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

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

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

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

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

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
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6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

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

julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

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

constante no Anexo I-A;  

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

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

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

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

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

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

apresentação.  

7.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta licitação e 

as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições 

constantes neste edital. 

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

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

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

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

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

data, horário e local indicados neste Edital. 
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8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

participarão da fase de lances. 

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

licitantes. 

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

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

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

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

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

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

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

período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

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

autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

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

segundo a ordem crescente de valores. 

Minuta de edital de Pregão Eletrônico (0918293)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 65



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo 

de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências 

de habilitação. 

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

ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

sistema. 

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

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

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

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

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

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

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

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

aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
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8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

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

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

demais licitantes. 

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

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

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º 

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

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

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 

razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

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

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

manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no Anexo I-A, 
que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 

 

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

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

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita. 

 

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

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

aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 

em ata. 
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9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta.  

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

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

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

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

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no prazo 
de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, 
telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, 
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 

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

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

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

horário para a sua continuidade. 

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

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 8.24. 

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

do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
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10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

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

de condição de participação. 

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

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme 

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

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

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

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 

a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

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

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

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

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

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

inabilitação. 

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

 

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

aqueles legalmente permitidos. 

 

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

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 
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10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação 

de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 

2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 

de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 

contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 

seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, uma vez 

constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante microempresa ou empresa de 

pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo 

em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação 
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cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em 

que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da 

aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.10.3. Qualificação Técnica: atestado de capacidade técnica, expedido por Pessoa Jurídica 

de Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha fornecido materiais compatíveis 

com os objetos deste Edital. O atestado deve se referir ao fornecimento de, no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) do quantitativo total a ser registrado por este pregão, por item. 3.2 O 

atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no máximo 12 (doze) 

meses, a contar a partir da data de publicação deste Edital. 

 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

g) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu representante legal. 

h) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento; 

i) conter a descrição do item ofertado; 

j) conter os preços unitário e total do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 
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13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou 
por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 25.11 deste 
Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado da data de recebimento da 

impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um dia útil, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes da Ata 
de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 
decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto 
no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de registro de preços, 
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dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por 
igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item anterior 
será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do 
decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para assinatura do 
documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços 
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.12 deste 
edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado 
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá receber a 
Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento deverá ser 
expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade competente que 
procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não 
da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja aceita pela 
autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, e em não sendo 
cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

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

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” 
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do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

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

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

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das 
mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas 
no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da 
ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem acima fica 
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram 
do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade 
para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme 
estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, será 
divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para adesão 
exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as recomendações do Acórdão 
TCU nº 2037/2019. 

 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 
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17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o 
preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação 
indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as 
obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às novas 
condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos 
preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao 
interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a 
intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

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

a) Proporcionar 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; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente 
Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de idoneidade 
exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 
quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública 
(não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 
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16.15. 
 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo 

de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora; 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações exigidas pelo 
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais 
competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das seguintes 
informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i) 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; 

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

19 - DA PUBLICIDADE. 

 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras 
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do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços, em 
conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 
15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir do 
recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, encaminhadas por e-mail, no 
horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na ordem de 
fornecimento, num dos seguintes endereços: 
 

a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro: Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000. A entrega 
deverá ser agendada através do telefone (82) 3328-1947;  
 
b) na Sede do Quartel do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiro Militar do Estado 
de Alagoas, localizado na Av. Siqueira Campos S/N, Bairro: Trapiche da Barra, Cidade/UF: 
Maceió/AL, CEP: 57010-405, fone (82) 3315-2830/2817; Horário: dias úteis, das 8h às 
12h; e-mail: dmp.cbmal@gmail.com; telefone (82)3315-2817. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações previstas 
na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do objeto, 
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando 
o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes e 
ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao consumidor. 
 
20.7.       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 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar  a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
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d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do 
TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, 
sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) 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 “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) 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; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) 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 “a” acima, bem como a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

21.4.1. 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. 

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não 
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superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
 
21.4.5.    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. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente poderá se 
valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do 
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de 
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que 
impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através 
de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para 
atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em 
especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de 
mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. 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 devidamente atestada pela 
unidade competente de cada Órgão Contratante. 
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22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que 
não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, 
desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  Será exigido que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus 
parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, relativos ao PTRES 
nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente), bem como à conta dos recursos lançados na Proposta 
Orçamentária Anual do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas (Órgão Participante). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 

25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

25.1.  A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão exercidos 

pelos servidores designados por cada órgão. 
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25.2.  O gestor designado, quando do atesto, poderá ser auxiliado por outra unidade 

competente, se necessário. 

25.3. O gestor da Ata de Registro de Preços no Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas será 

o 2º SGT BM Luiz Alberto Lima Correia, ocupante do cargo de Assistente Administrativo do Órgão. 

25.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado deverão 
ser solicitadas ao Secretário de Administração, se ocorrer no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
ou ao superior hierárquico do gestor designado no Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, se lá 
ocorrer, tudo em tempo hábil à adoção das demais medidas necessárias. 

 
26 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
 
26.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o Órgão Gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro 
de Preços dele decorrente. 
 
26.2. O Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas é Órgão Participante do Registro de Preços e 
integrará a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta licitação. 
 
27 –DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

27.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.   

27.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF. 

27.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

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

27.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

27.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

27.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

27.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
27.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência 
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mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
27.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL. 
 
27.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, 
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
27.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto 
nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
27.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 27.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, 
nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
27.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
27.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de Alagoas, 
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser 
solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX  de 2021. 

 
Ingrid Pereira de Lima Araújo 

                                         Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I  
 

           TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO – Aquisição de bens permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS, para 

atender as necessidades do Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

e ainda ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, em suas unidades de 

armazenamento de materiais, conforme especificado em ANEXO ÚNICO deste TR; 

1.1 A aquisição deve ocorrer mediante pregão eletrônico, com adjudicação de menor 

preço, em Ata de Registro de Preços. 

1.2 Justifica-se a aquisição pela grande e urgente necessidade do adequado 

armazenamento de cargas volumosas e de médio peso, acondicionadas manualmente 

no ALMOXARIFADO, cuja forma de armazenamento atual, sobre pallets no chão ou 

em estantes reaproveitadas, que além de poucas e inadequadas, encontram-se bastante 

deterioradas podendo inclusive causar graves acidentes no local, que hoje armazena 

considerável estoque de material potencialmente inflamável. Sem olvidar que o local 

de armazenamento tem altas temperaturas e as prateleiras em MDF do objeto em tela 

poderão trazer mais isolamento térmico às mercadorias. Ainda, o objeto em tela traz a 

possibilidade de armazenamento das mercadorias de forma vertical e manual, sem a 

necessidade de empilhadeiras, mas com elevada capacidade de carga, otimizando os 

espaços de armazenamento do almoxarifado. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 

de referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

2.2 Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos. 

2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 

em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 

cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 

fornecedora. 

2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes 

e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 
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2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 

informações: 

2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 

vencimento ou período de validade 

2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado. 
 

2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde. 
 

2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 
 

2.4 Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 

expedientes/notificações enviadas pelos Órgãos participantes. 

2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 

eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
 

3. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 

3.1 A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica, expedido por Pessoa 

Jurídica de Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha fornecido 

materiais compatíveis com os objetos deste Edital. O atestado deve se referir ao 

fornecimento de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo total a ser 

registrado por este pregão, por item. 

3.2 O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no máximo 12 

(doze) meses, a contar a partir da data de publicação deste Edital. 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

4.1 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 

encaminhada por e–mail; 

4.2 O local de entrega será, para o TRE/AL, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 

situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 

57046–000, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras, e das 7h30 

às 13h30 às sextas. 
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4.2.1 Para o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, o local de entrega será 

na Sede do Quartel do Comando Geral (QCG), localizado à Av. Siqueira Campos 

S/N, Bairro: Trapiche da Barra, Cidade/UF: Maceió/AL, CEP: 57.010-405, fone (82) 

3315-2830/2817; Horário: dias úteis, das 8h às 12h; E-mail: dmp.cbmal@gmail.com 

Telefone para contato: 82-3315-2817. 

5. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido 

definitivamente e encaminhado para pagamento. 

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à 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 5.4, 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 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 

injustificado estabelecido no item 5.2; 

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. 
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7. DO PAGAMENTO 
 

7.1 O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em 

conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) 

fiscal(is), devidamente atestada(s) pela unidade competente de cada Órgão 

contratante. 

7.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 

7.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

7.4 Os órgãos participantes, por ocasião de cada pagamento, farão as retenções e 

recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

7.5 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 

que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

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% 

8. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
 

8.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão 

exercidos pelos servidores designados por cada órgão. 
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8.2 O gestor designado, quando do atesto, poderá ser auxiliado por outra 

unidade competente, se necessário. 

8.3 O gestor da Ata de Registro de Preços no Corpo de Bombeiro Militar 

do Estado de Alagoas será o 2º SGT BM Luiz Alberto Lima Correia, 

ocupante do cargo de Assistente Administrativo do Órgão. 

9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 

designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração, se 

ocorrer no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ou ao superior 

hierárquico do gestor designado no Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, 

se lá ocorrer, tudo em tempo hábil à adoção das demais medidas 

necessárias. 

10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens 

sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a 

IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
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ANEXO I-A 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT 

TRE/AL 

QUANT 

CBM/ 

AL 

TOTAL ATA 

1 
Mini Porta Pallet e m A Ç O - 

módulo inicial, Original de 

Fábrica - estrutura de aço nas 

cores a z u l  r o y a l ,  c i n z a o 

u l a r a n j a , p o d e n d o s e r 

b i c o l o r . Com 3 níveis 

completos, cada  um com suas

 bandeja

s, laterais, longarinas e 

respectivas t ransversinas 

de reforço, sendo a bandeja 

em chapa MDF revestido em 

laminado melamínico, nas cores 

madeira natural claro ou cinza 

claro. 

Produzido em aço estrutural, com 

reforço nas laterais, pintura 

eletrostática epóxi, com tratamento 

antibacteriano, antiferrugem, 

uniforme e resistente à corrosão. 

Espessura da chapa a partir de 2mm. 

Espessura da bandeja MDF a partir 

de 1,5cm. Devendo encaixar 

perfeitamente. 

As medidas AxLxC possuem ma r g 

e m d e t o l e r â n c i a d e 5 % : 

- ALTURA: 2,00m 

- LARGURA: 1,80m (INTERNA) 

- LARGURA: 1,92m (EXTERNA) 

- PROFUNDIDADE: 0,80m 

-CAPACIDADE DE PESO: 

500Kg/nível; CAPACIDADE 

TOTAL DO MINI PORTA 

PALETE 1500Kg. 

 

Garantia: mínimo de 2 anos a partir da data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
130 
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de entrega. Os produtos devem vir 

acompanhados de todas as peças respectivas 

à sua montagem completa, bem como de 

folder/folheto original do fabricante com 

especificações do material . 

 

REFERÊNCIAS: 
http://www.rodipa.com.br/mini-porta-paletes- 

rodipa; 

https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/mini-

porta- pallet-modulo- inicial/ 

https://www.mecalux.com.br/prateleiras-de-

aco/ mini-porta-pallet 
2 

Mini Porta Pallet e m A Ç O e s t r u t u r a 

l módulo CONTINUAÇÃO – Original de 

Fábrica - aço nas cores a z u l r o y a l , c i 

n z a o u 

l a r a n j a , p o d e n d o s e r b i c o l o r e 

t o t a l m e n t e compatível e referente ao 

item 01 deste ANEXO. 

Com 3 níveis completos, cada 

um com suas bandejas,  

laterais

 co

m sapatas, longarinas  e  

respectivas t ransversinas de 

reforço, sendo a bandeja em 

chapa de MDF revestido em 

laminado melamínico nas cores 

madeira natural claro ou cinza 

claro. 

Produzido em aço estrutural, com 

reforço nas laterais, pintura 

eletrostática epóxi, com tratamento 

antibacteriano, antiferrugem, 

uniforme e resistente à corrosão. 

Espessura da chapa a partir de 2mm. 

Espessura da bandeja MDF a partir 

de 1,5cm. Com encaixe

 perfeito nas longarinas. 

As  medidas  AxLxC possuem ma r g e 

 

 

 

 
 

UNID 

 

 

 

 
 

90 

 

 

 

 
 

100 

 

 

 

 
 

190 
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m d e t o l e r â n c i a d 

e 5 % : 

- ALTURA: 2,00m 

- LARGURA: 1,80m (INTERNA) 

- LARGURA: 1,92m (EXTERNA) 

- PROFUNDIDADE: 0,80m 

-CAPACIDADE DE PESO:

 500Kg/nível; 

CAPACIDADE TOTAL:1500KG 
 

Garantia: mínimo de 2 anos a partir da data 

de entrega.Os produtos devem vir 

acompanhados de todas as peças respectivas 

à sua montagem completa, bem como de 

folder/folheto original do fabricante com 

especificações do material. 

 

REFERÊNCIAS: 

http://www.rodipa.com.br/mini-porta-

paletes- rodipa; 

https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/min

i-porta- pallet-modulo- inicial/ 

 

https://www.mecalux.com.br/pra

teleiras-de-aco/ mini-porta-palle 
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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?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0000645-86.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2021: 

 

 
 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

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

 
 ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
encaminhada por e-mail. 
 
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 serviço 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 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; 

c) 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; 
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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 do serviço 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i) 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; 

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
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INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. 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. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) 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 “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) 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; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) 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 “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

6.4.1. 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. 

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  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. 
 
6.4.5.    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. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. 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. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
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6.9. 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. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. 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. 
 

6.12.1. 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. 

 
6.13. 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. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. 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 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
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. 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. 
 
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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Será exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

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

 

DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2021.

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de preços  de
bens permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS, com a participação do Corpo de
Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão
Participante.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do valor estimado
para o registro.

Outrossim, informo que houve manifestação de interesse do Corpo de Bombeiro Militar
de Alagoas pela IRP nº 12/2021, de acordo com o comprovante do Comprasnet
(0915381).

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e 10.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

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

“(...) 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
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proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 16/07/2021, às 11:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/07/2021, às 11:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0918297 e o código CRC AFA4EE54.

0000645-86.2021.6.02.8000 0918297v1
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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 julho de 2021.
À Assessoria Jurídica
 
Submeto à análise dessa AJ-DG a minuta de

evento 0918293, elaborada pela SLC, na forma do
Despacho 0918297, acerca do qual nada temos a opor.

Reitero que se trata de aquisição em regime de
registro de preços (doc. 0896727), portanto dispensável, nesta
fase, a indicação de dotação orçamentária (Decreto nº
7.892/13, art. 7º, § 2º).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/07/2021, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0918591 e o código CRC A43EA337.

0000645-86.2021.6.02.8000 0918591v1
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PROCESSO : 0000645-86.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Análise. Minuta. Edital. Pregão Eletrônico. Registro de Preços.

 

Parecer nº 854 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 
 
Tratam os autos de Registro de Preços de de bens

permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS, com a participação do
Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste
certame como Órgão Participante, conforme termo de referência
(0877488), elaborado pela Seção de Almoxarifado - SEALMOX. 

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Após a aprovação do Termo de Referência pela Secretaria

de Administração (0891471), foram os autos encaminhados à
SEIC/COMAP, para a devida pesquisa de preços ( 0894793), que
utilizou a ferramenta Banco de Preços dos materiais, cotações junto
a diversos fornecedores e pesquisa em sítios eletrônicos de domínio
amplo, tendo sido estimado o valor total em R$ 77.854,50 (setenta e
sete mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

 
Ao ensejo, a SEIC sugeriu que a contratação fosse

realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na
forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição de
participação a micro e pequenas empresas.

 
Posteriormente, no evento 0896017, a COMAP ressaltou

que o pretendido registro de preços está previsto no PAC 2020, no
valor R$ 7.500,00, e ainda aguarda liberação de créditos adicionais,
conforme se observa o trâmite do Processo SEI nº 0003485-
69.2021.6.02.8000.

 
Foi promovida a Intenção de Registro de Preços, com

base no art. 4°, §1° do Decreto 7.892/2013 (0897334), tendo o Corpo
de Bombeiros Militar de Alagoas manifestado interesse em participar
do certame (0901957). Assim, a SEIC providenciou o ajuste na
instrução da contratação, elaborando nova estimativa de preços,
agora no valor total de R$ 482.513,50 (quatrocentos e oitenta e dois
mil quinhentos e treze reais e cinquenta centavos), sugerindo então a
realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, sem conferir exclusividade
de participação a microempresa e empresa de pequeno porte.

 
Por consequência, novo Termo de Referência fora

confeccionado e anexado no evento SEI nº 0902506.
 
Considerando os novos quantitativos estimados no

documento suso mencionado, a SEIC elaborou nova estimativa do
valor desta pretensa aquisição de bens permanentes do tipo
mini porta palete, totalizando, por fim, o valor de R$ 638.222,50
(seiscentos e trinta e oito mil duzentos e vinte e dois reais e
cinquenta centavos), tendo sido cancelada a IRP nº 09/2021, tendo
sido informado ao CBMAL para, se for o caso, aderir à nova IRP, a de
nº 12/2021 (0909165), o qual manifestou interesse, conforme se
observa nos eventos 0915379 e 0915381.

 
No evento 0918293, tem-se a minuta do edital, elaborada

pela SLC/COMAP, com a inclusão supramencionada.
 
No evento 0918297, tem-se o Despacho SLC, com

considerações diversas, especialmente no que se refere à divulgação
dos preços orçados pela administração, ancorado no entendimento do
TCU.

 
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,
encaminhados pela Secretaria de Administração, ressaltando que por
se tratar de aquisição em regime de registro de preços
(doc. 0896727), dispensável, nesta fase, a indicação de dotação
orçamentária (Decreto nº 7.892/13, art. 7º, § 2º).

 
Segundo a referida minuta do edital, o presente certame

trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma  ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de Preços
de bens permanentes do tipo MINI porta palete.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos. Ressalvadas

as nuanças técnicas e financeiras, verificadas pelas unidades
competentes, passamos a opinar nos termos que seguem, quanto aos
aspectos jurídicos.

 
Não consta aprovação no novo Termo de Referência que

fora anexado, em razão dos ajustes que se fizeram necessários,
conforme se observa da instrução dos autos.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação da

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, que estabelece normas gerais de licitação
e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios,  abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e
Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do
Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.
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 De relevo gizar que o novel dispositivo legal revoga a Lei

nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da data de sua publicação,
conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na data de publicação desta
Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos
da publicação oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de Licitações

faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo prazo de 2 (dois)
anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata
o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta Lei
ou de acordo com as leis citadas no referido
inciso, e a opção escolhida deverá ser
indicada expressamente no edital ou no
aviso ou instrumento de contratação
direta, vedada a aplicação combinada desta
Lei com as citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste
artigo, se a Administração optar por licitar de
acordo com as leis citadas no inciso
II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato
respectivo será regido pelas regras nelas
previstas durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de toda

instrução precedente, há que se registrar tal opção na minuta do
edital, como já consta em seu preâmbulo (0893827).

 
4. 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, alterado pelo
Decreto 9.488/2018.

 
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º, possibilita a

utilização da modalidade pregão para a licitação que objetiva o
registro de preços.

 
Foi efetivada a publicação da Intenção de Registro de

Preços, com base no art. 4°, §1° do Decreto 7.892/2013, verbis:
 

"Art. 4º Fica instituído o procedimento de
Intenção de Registro de Preços - IRP, a ser
operacionalizado por módulo do Sistema de
Administração e Serviços Gerais - SIASG, que
deverá ser utilizado pelos órgãos e entidades
integrantes do Sistema de Serviços Gerais -
SISG, para registro e divulgação dos itens a
serem licitados e para a realização dos atos
previstos nos incisos II e V do caput do art. 5º
e dos atos previstos no inciso II e caput do art.
6º .
(...)"

 
O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas

manifestou formalmente interesse em participar do certame.
 
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).

 
5. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão, na

forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº 10.520/02
e no Decreto nº 10.024/2019, 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 os arts. 1º e 3º do Decreto nº 10.024/2019,
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.

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a licitação,
na modalidade de pregão, na forma eletrônica,
para a aquisição de bens e a contratação de
serviços comuns, incluídos os serviços comuns
de engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste Decreto,
considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por
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meio de especificações reconhecidas e usuais
do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços como
comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento contém

todos os elementos necessários, segundo as prescrições do art. 8º do
Decreto nº 12.024/2019, quais sejam, a justificativa da contratação, o
termo de referência, a planilha de custo,a dotação orçamentária 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 e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura da
licitação.

 
Na esfera federal o Sistema de Registro de Preços foi

definido pelo artigo 2º, inciso I, do Decreto Federal 7.892 de 2013,
nos termos seguintes:

"Sistema de Registro de Preços -
  conjunto de procedimentos para
registro formal de preços relativos à
prestação de serviços e aquisição de
bens, para contratações
futuras (Grifei)"

 
Por não ter a obrigatoriedade de contratar

imediatamente com o licitante detentor do registro de preços é que a
doutrina especializada entende pela desnecessidade de prévia
dotação orçamentária.

 
De acordo com Jorge Ulisses Jacoby Fernandes1, apud

TCE/MT processo 9.305-0/2012:

"Com a adoção do Sistema de Registro
de Preços, a Administração deixa a
proposta mais vantajosa previamente
selecionada, ficando no aguardo da
aprovação dos recursos orçamentários
e financeiros. Não há necessidade de
que o órgão tenha prévia dotação
orçamentária porque o Sistema de
Registro de Preços, ao contrário da
licitação convencional, não obriga a
Administração Pública face à expressa
disposição legal nesse sentido."

 
6. 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.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM 0843638

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? SIM 0891471

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 0902506

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

SIM 0902506

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

SIM 0902506

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

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

NÃO  

11

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

N/A  

12
O Termo de Referência prevê regras claras
para a apresentação de atestados de
capacidade técnica?

N/A  
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13

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

N/A  

14

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado com análise de outras soluções de contratação do serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

N/A  

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

21 O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam ser causa de aumento dos custos da futura
contratação? SIM 0902506

22 O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? SIM 0902506

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente? NÃO  

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0894793

25 Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos de acordo com a legislação de regência e estão devidamente demonstrados e justificados no processo
administrativo? SIM 0894793

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM 0894793

27 A Seção de Compras analisou os preços encontrados na pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante, conforme o caso? SIM 0904218

MINUTA DO EDITAL

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

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

29 Os autos contém justificativa para o afastamento da exclusividade prevista para microempresas e empresas de pequeno porte e Sociedade Cooperativa? SIM 0918297

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

31
A minuta do edital contém previsão de cota reservada às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada a divisibilidade dos bens a
serem adquiridos e o limite máximo de 25%, relativamente ao objeto da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

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

Competitividade

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

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

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

36 A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação das propostas? SIM 0918293

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

SIM 0918293

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

SIM 0918293

39 A forma de divulgação de licitação está
de acordo com o valor a ser contratado? SIM 0918293

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

SIM 0918293

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

SIM 0918293

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

SIM 0918293

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

N/A  

44

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

SIM 0918293

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

SIM 0918293

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

SIM 0918293

47

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

SIM 0918293

48

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

NÃO  

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

SIM 0918293

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

N/A  

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

SIM Irreajustáveis

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõe sobre margem de
preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi
verificada a possibilidade de a licitação
ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do
Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei nº
11.488/07

N/A  

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

N/A  

56

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

 Em
andamento

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

 Fase
posterior

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

60 Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de registro de preço, houve divulgação, mediante publicação no DOU, da intenção de registro de preços?
Caso negativo, existe justificativa? SIM 0909166

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

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

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

 
7. CONCLUSÃO
 
Desta feita, antes da conclusão da análise ora em

andamento, necessário se faz seja saneado o procedimento, de forma
a superar a correção das "faltas" constantes do processo e apontadas
nos itens 10 e 23 da Lista de Verificação supra.

 
À Secretaria de Administração, para o saneamento

processual, conforme as diligências acima delineadas.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 19/07/2021, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 19/07/2021, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0918874 e o código CRC A9F85013.

0000645-86.2021.6.02.8000 0918874v12
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2021.
À SEALMOX, para saneamento do item 10 da lista

de verificação, mediante diligências apresentadas no Parecer
854 (doc. 0918874), da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 22/07/2021, às 10:48, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920144 e o código CRC 16FCD78A.

0000645-86.2021.6.02.8000 0920144v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de bens permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS,  para 
atender as necessidades do  Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
e ainda ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, em suas unidades de 
armazenamento de materiais, conforme  especificado em ANEXO ÚNICO deste TR;

1.1 A aquisição deve ocorrer mediante pregão eletrônico, com adjudicação de menor 
preço, em Ata de Registro de Preços.

1.2 Justifica-se a aquisição pela grande e urgente necessidade do adequado 
armazenamento de cargas volumosas e de médio peso, acondicionadas manualmente 
no ALMOXARIFADO, cuja forma de armazenamento atual, sobre pallets  no chão 
ou em estantes reaproveitadas, que além de poucas e inadequadas, encontram-se 
bastante deterioradas podendo inclusive causar graves acidentes no local, que hoje 
armazena considerável estoque de material potencialmente inflamável. Sem olvidar 
que o local de armazenamento tem altas temperaturas e as prateleiras em MDF do 
objeto em tela poderão trazer mais isolamento térmico às mercadorias. Ainda, o 
objeto em tela traz a possibilidade de armazenamento das mercadorias de forma 
vertical e manual, sem a necessidade de empilhadeiras, mas com elevada capacidade 
de carga, otimizando os espaços de armazenamento do almoxarifado.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos.

2.2 Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 dias corridos.

2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora.

2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação 
vigente.
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2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:

2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento ou 
período de validade

2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado.

2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde.

2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

2.4 Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelos Órgãos participantes.

2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

3. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

3.1 A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica, expedido por Pessoa 
Jurídica de Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha fornecido 
materiais compatíveis com os objetos deste Edital. O atestado deve se referir ao 
fornecimento de no mínimo 30% (trinta por cento) do quantitativo  total a ser 
registrado por este pregão.

3.2 O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no máximo  36
(trinta e seis) meses, a contar a partir da data de publicação deste Edital.

3.3 Justifica-se a exigência do Atestado de Capacitação Técnica a fim de se verificar se a
empresa licitante possui ou não condições de entregar os materiais objeto da licitação
de forma a evitar que empresas sem experiência com o fornecimento destes itens ou
equivalentes,  inviabilizem, por incapacidade técnica,  a execução do contrato, uma
vez que se trata de aquisição de itens industriais específicos e  de grande monta.

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
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4.1 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por e–mail;

4.2 O local de entrega será, para o TRE/AL, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 
57046–000, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras, e das 7h30 
às 13h30 às sextas.

4.2.1 Para o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, o local 
de entrega será na Sede do Quartel do Comando Geral (QCG), 
localizado à Av. Siqueira Campos S/N, Bairro: Trapiche da Barra, 
Cidade/UF: Maceió/AL, CEP: 57.010-405, fone (82) 3315-2830/2817; 
Horário: dias úteis, das 8h às 12h; E-mail: dmp.cbmal@gmail.com 
Telefone para contato: 82-3315-2817.

5. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido 
definitivamente e encaminhado para pagamento.

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à 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 5.4, 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 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2;

6.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
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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 mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela unidade competente de cada Órgão 
contratante.

7.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

7.4 Os órgãos participantes, por ocasião de cada pagamento, farão as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

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

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
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

8. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

8.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão 
exercidos pelos servidores designados por cada órgão.

8.2 O gestor designado, quando do atesto, poderá ser auxiliado  por outra unidade 
competente, se necessário.

8.3 O gestor da Ata de Registro de Preços no Corpo de Bombeiro Militar do Estado de 
Alagoas será o  2º SGT BM Luiz Alberto Lima Correia, ocupante do cargo de  
Assistente Administrativo do Órgão.

9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração, se ocorrer no Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, ou  ao superior hierárquico do gestor designado no 
Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, se lá ocorrer, tudo em tempo hábil à adoção 
das demais medidas necessárias.

10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam 
constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e 
que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN 
Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.
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ANEXO ÚNICO

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT
TRE/AL

QUAN
T
CBM/

AL

TOTAL
ATA

01 Mini Porta Pallet e m A Ç O - módulo 
inicial,  Original  de  Fábrica  -  estrutura
de aço nas cores  a z u l r o y a l , c i n z
a o u l a r a n j a , p o d e n d o s e r 
b i c o l o r. Com 3 níveis completos,
cada  um com suas   bandejas,  laterais,
longarinas e respectivas transversinas de
reforço, sendo a bandeja em chapa MDF
revestido em laminado melamínico, nas
cores  madeira  natural  claro  ou  cinza
claro.
Produzido em aço estrutural,  com reforço
nas  laterais,  pintura  eletrostática  epóxi,
com  tratamento  antibacteriano,
antiferrugem,  uniforme  e  resistente  à
corrosão.  Espessura  da  chapa  a  partir  de
2mm. Espessura da bandeja MDF a partir
de 1,5cm. Devendo encaixar perfeitamente.
As  medidas  AxLxC   possuem   margem  de
tolerância de 5%:
-ALTURA: 2,00m
-LARGURA: 1,80m (INTERNA)
-LARGURA: 1,92m (EXTERNA)
-PROFUNDIDADE: 0,80m
-CAPACIDADE DE PESO: 500Kg/nível; 
CAPACIDADE TOTAL DO MINI PORTA 
PALETE 1500Kg.

Garantia: mínimo de 2 anos a partir da data de 
entrega. Os produtos devem vir acompanhados de 
todas as peças respectivas à sua montagem 
completa, bem como de folder/folheto original do 
fabricante com especificações do material .

REFERÊNCIAS: 
http://www.rodipa.com.br/mini-porta-paletes- 
rodipa;
https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/mini-porta-
pallet-modulo-inicial/
https://www.mecalux.com.br/prateleiras-de-aco/ 
mini-porta-pallet#

UNID 30 100 130
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02 Mini Porta Pallet e m A Ç O e s t r u t u r a l
módulo CONTINUAÇÃO – Original de Fábrica
aço nas cores  a z u l r o y a l , c i n z a o u l a r a
n j a , p o d e n d o s e r b i c o l o r e 
t o t a l m e n t e compatível e referente ao item 01
deste ANEXO.
Com 3 níveis completos,  cada um com
suas  bandejas,  laterais   com  sapatas,
longarinas e respectivas  transversinas de
reforço,  sendo a bandeja em  chapa de
MDF revestido em laminado melamínico
nas cores madeira natural claro ou  cinza
claro.
Produzido em aço estrutural, com reforço 
nas laterais, pintura eletrostática epóxi, 
com tratamento antibacteriano, 
antiferrugem, uniforme e resistente à 
corrosão. Espessura da chapa a partir de 
2mm.
Espessura  da  bandeja  MDF  a  partir  de
1,5cm.  Com  encaixe  perfeito  nas
longarinas.
As  medidas  AxLxC   possuem   margem  de
tolerância de 5%:
-ALTURA: 2,00m
-LARGURA: 1,80m (INTERNA)
-LARGURA: 1,92m (EXTERNA)
-PROFUNDIDADE: 0,80m
-CAPACIDADE DE PESO: 500Kg/nível;
CAPACIDADE TOTAL:1500KG

Garantia:  mínimo  de  2  anos  a  partir  da  data  de
entrega.Os  produtos  devem vir  acompanhados  de
todas  as  peças  respectivas  à  sua  montagem
completa, bem como de folder/folheto original do
fabricante com especificações do material.

REFERÊNCIAS:
http://www.rodipa.com.br/mini-porta-paletes-
rodipa;
https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/mini-porta-
pallet-modulo-inicial/

https://www.mecalux.com.br/prateleiras-de-aco/ 
mini-porta-pallet#

UNID 90 100 190
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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 julho de 2021.
 
 
 
Senhora Secretária de Administração,
 
Encaminhamos TR e ANEXO ÚNICO em evento

SEI! 0920971, acrescido da justificativa para exigência de
atestado de capacidade técnica, subitem 3.3 do TR, conforme
solicitado, para análise e aprovação de V. Sª, caso aquiesça.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 22/07/2021, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920977 e o código CRC 9BC76544.
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2021.
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Informo que a aprovação do Termo de

Referência, 0877488, consta no Despacho GSAD 0891471,
contudo, em face do Despacho SEALMOX 0920977, que
informa a inserção de justificativa para exigência de atestado
de capacidade técnica, gerando o Termo de Referência,
0920971, ratifico as alterações realizadas pela Seção de
Almoxarifado.

 
Entendendo supridas as falhas apontadas no

Parecer 854, 0918874, devolvo os presentes autos para
continuidade da pertinente análise.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2021, às 17:09, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0921658 e o código CRC CF2331DF.
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DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2021.
 
 
Considerando a juntada do novo Termo de

Referência, conforme se observa no evento SEI nº 0920971,
bem como sua aprovação, em atendimento ao apontamento
contido no Parecer 854 (0918874), vão os autos à Seção de
Licitações e Contratos para os ajustes necessários na minuta.

 
Outrossim, sem embargos, convém retificar a

redação do item 10.10.3, excluindo a expressão "por item.
3.2", salvo melhor juízo.

 
Efetivadas as medidas, temos por aprovada a

minuta de edital constante do evento SEI nº 0918293.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 26/07/2021, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 26/07/2021, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0921974 e o código CRC 334543EA.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211 

  
MMIINNUUTTAA  

  
PROCESSO Nº 0000645-86.2021.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 

 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 POR ITEM, objetivando o Registro de Preços de bens 
permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS, com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do 
Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante, em conformidade com o § 
6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013. 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em 
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as 
Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a 
Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do 
Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria 
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de bens permanentes do tipo MINI 
PORTA PALLETS, com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará 
neste certame como Órgão Participante, conforme especificações e condições assentadas nos 
ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Nota de Empenho, que será encaminhada por e-mail. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados 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. 
 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos 

limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
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3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de 

direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos 

de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na 

linha hierárquica da área encarregada da licitação, 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). 

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

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

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

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

em conformidade com as exigências editalícias; 

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

declarar ocorrências posteriores;  

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

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição;  

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

nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

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

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

Federal; 

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

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei 

nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
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3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

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

inerentes a este Pregão. 

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

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

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

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

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

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

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

momento da habilitação 

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

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

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

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

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

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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

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

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

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

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

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

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
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6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

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

julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

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

constante no Anexo I-A;  

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

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

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

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

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

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

apresentação.  

7.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta licitação e 

as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições 

constantes neste edital. 

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

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

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

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

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

data, horário e local indicados neste Edital. 
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8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

participarão da fase de lances. 

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

licitantes. 

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

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

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

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

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

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

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

período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

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

autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

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

segundo a ordem crescente de valores. 
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8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo 

de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências 

de habilitação. 

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

ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

sistema. 

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

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

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

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

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

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

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

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

aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
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8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

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

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

demais licitantes. 

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

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

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º 

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

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

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 

razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

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

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

manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no Anexo I-A, 
que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 

 

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

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

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita. 

 

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

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

aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 

em ata. 
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9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta.  

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

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

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

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

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no prazo 
de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, 
telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, 
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 

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

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

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

horário para a sua continuidade. 

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

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 8.24. 

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

do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
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10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

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

de condição de participação. 

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

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme 

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

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

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

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 

a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

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

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

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

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

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

inabilitação. 

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

 

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

aqueles legalmente permitidos. 

 

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

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 
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10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação 

de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 

2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 

de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 

contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 

seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, uma vez 

constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante microempresa ou empresa de 

pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo 

em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação 
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cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em 

que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da 

aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.10.3. Qualificação Técnica: atestado de capacidade técnica, expedido por Pessoa Jurídica 

de Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha fornecido materiais compatíveis 

com os objetos deste Edital. 

10.10.3.1. O atestado deve se referir ao fornecimento de, no mínimo 30% (trinta por 

cento) do quantitativo total a ser registrado por este pregão.   

10.10.3.2. O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no máximo 

36 (trinta e seis) meses, a contar a partir da data de publicação deste Edital. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

g) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu representante legal. 

h) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento; 

i) conter a descrição do item ofertado; 

j) conter os preços unitário e total do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 
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13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou 
por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 25.11 deste 
Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado da data de recebimento da 

impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um dia útil, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes da Ata 
de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 
decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto 
no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de registro de preços, 
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dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por 
igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item anterior 
será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do 
decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para assinatura do 
documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços 
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.12 deste 
edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado 
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá receber a 
Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento deverá ser 
expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade competente que 
procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não 
da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja aceita pela 
autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, e em não sendo 
cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

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

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” 
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do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

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

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

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das 
mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas 
no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da 
ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem acima fica 
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram 
do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade 
para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme 
estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, será 
divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para adesão 
exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as recomendações do Acórdão 
TCU nº 2037/2019. 

 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 
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17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o 
preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação 
indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as 
obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às novas 
condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos 
preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao 
interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a 
intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

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

a) Proporcionar 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; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente 
Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de idoneidade 
exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 
quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública 
(não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 
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16.15. 
 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo 

de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora; 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações exigidas pelo 
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais 
competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das seguintes 
informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i) 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; 

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

19 - DA PUBLICIDADE. 

 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras 
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do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços, em 
conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 
15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir do 
recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, encaminhadas por e-mail, no 
horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na ordem de 
fornecimento, num dos seguintes endereços: 
 

a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro: Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000. A entrega 
deverá ser agendada através do telefone (82) 3328-1947;  
 
b) na Sede do Quartel do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiro Militar do Estado 
de Alagoas, localizado na Av. Siqueira Campos S/N, Bairro: Trapiche da Barra, Cidade/UF: 
Maceió/AL, CEP: 57010-405, fone (82) 3315-2830/2817; Horário: dias úteis, das 8h às 
12h; e-mail: dmp.cbmal@gmail.com; telefone (82)3315-2817. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações previstas 
na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do objeto, 
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando 
o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes e 
ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao consumidor. 
 
20.7.       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 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar  a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
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d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do 
TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, 
sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) 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 “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) 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; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) 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 “a” acima, bem como a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

21.4.1. 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. 

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não 
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superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
 
21.4.5.    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. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente poderá se 
valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do 
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de 
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que 
impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através 
de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para 
atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em 
especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de 
mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. 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 devidamente atestada pela 
unidade competente de cada Órgão Contratante. 
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22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que 
não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, 
desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  Será exigido que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus 
parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, relativos ao PTRES 
nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente), bem como à conta dos recursos lançados na Proposta 
Orçamentária Anual do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas (Órgão Participante). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 

25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

25.1.  A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão exercidos 

pelos servidores designados por cada órgão. 
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25.2.  O gestor designado, quando do atesto, poderá ser auxiliado por outra unidade 

competente, se necessário. 

25.3. O gestor da Ata de Registro de Preços no Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas será 

o 2º SGT BM Luiz Alberto Lima Correia, ocupante do cargo de Assistente Administrativo do Órgão. 

25.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado deverão 
ser solicitadas ao Secretário de Administração, se ocorrer no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
ou ao superior hierárquico do gestor designado no Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, se lá 
ocorrer, tudo em tempo hábil à adoção das demais medidas necessárias. 

 
26 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
 
26.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o Órgão Gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro 
de Preços dele decorrente. 
 
26.2. O Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas é Órgão Participante do Registro de Preços e 
integrará a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta licitação. 
 
27 –DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

27.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.   

27.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF. 

27.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

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

27.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

27.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

27.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

27.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
27.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência 
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mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
27.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL. 
 
27.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, 
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
27.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto 
nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
27.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 27.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, 
nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
27.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
27.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de Alagoas, 
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser 
solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX  de 2021. 

 
 

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

           TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO – Aquisição de bens permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS, para 

atender as necessidades do Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

e ainda ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, em suas unidades de 

armazenamento de materiais, conforme especificado em ANEXO ÚNICO deste TR; 

1.1 A aquisição deve ocorrer mediante pregão eletrônico, com adjudicação de menor 

preço, em Ata de Registro de Preços. 

1.2 Justifica-se a aquisição pela grande e urgente necessidade do adequado 

armazenamento de cargas volumosas e de médio peso, acondicionadas manualmente 

no ALMOXARIFADO, cuja forma de armazenamento atual, sobre pallets no chão ou 

em estantes reaproveitadas, que além de poucas e inadequadas, encontram-se bastante 

deterioradas podendo inclusive causar graves acidentes no local, que hoje armazena 

considerável estoque de material potencialmente inflamável. Sem olvidar que o local 

de armazenamento tem altas temperaturas e as prateleiras em MDF do objeto em tela 

poderão trazer mais isolamento térmico às mercadorias. Ainda, o objeto em tela traz a 

possibilidade de armazenamento das mercadorias de forma vertical e manual, sem a 

necessidade de empilhadeiras, mas com elevada capacidade de carga, otimizando os 

espaços de armazenamento do almoxarifado. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 

de referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

2.2 Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos. 

2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 

em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 

cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 

fornecedora. 

2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes 

e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 
Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0922646)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 145



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 

informações: 

2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 

vencimento ou período de validade 

2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado. 
 

2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde. 
 

2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 
 

2.4 Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 

expedientes/notificações enviadas pelos Órgãos participantes. 

2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 

eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
 

3. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

 

3.1 A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica, expedido por 

Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha 

fornecido materiais compatíveis com os objetos deste Edital. O atestado deve se 

referir ao fornecimento de no mínimo 30% (trinta por cento) do quantitativo total a 

ser registrado por este pregão.  

3.2 O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no máximo 36 

(trinta e seis) meses, a contar a partir da data de publicação deste Edital. 

3.3 Justifica-se a exigência do Atestado de Capacitação Técnica a fim de se verificar 

se a empresa licitante possui ou não condições de entregar os materiais objeto da 

licitação de forma a evitar que empresas sem experiência com o fornecimento destes 

itens ou equivalentes, inviabilizem, por incapacidade técnica, a execução do 

contrato, uma vez que se trata de aquisição de itens industriais específicos e de 

grande monta. 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
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4.1 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 

encaminhada por e–mail; 

4.2 O local de entrega será, para o TRE/AL, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 

situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 

57046–000, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras, e das 7h30 

às 13h30 às sextas.  

4.2.1 Para o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, o local de entrega será 

na Sede do Quartel do Comando Geral (QCG), localizado à Av. Siqueira Campos 

S/N, Bairro: Trapiche da Barra, Cidade/UF: Maceió/AL, CEP: 57.010-405, fone (82) 

3315-2830/2817; Horário: dias úteis, das 8h às 12h; E-mail: dmp.cbmal@gmail.com 

Telefone para contato: 82-3315-2817. 

5. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido 

definitivamente e encaminhado para pagamento. 

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à 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 5.4, 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 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 

injustificado estabelecido no item 5.2; 

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. 
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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 mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em 

conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) 

fiscal(is), devidamente atestada(s) pela unidade competente de cada Órgão 

contratante. 

7.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 

7.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

7.4 Os órgãos participantes, por ocasião de cada pagamento, farão as retenções e 

recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

7.5 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 

que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

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% 

8. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
 

8.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão 

exercidos pelos servidores designados por cada órgão. 
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8.2 O gestor designado, quando do atesto, poderá ser auxiliado por outra 

unidade competente, se necessário. 

8.3 O gestor da Ata de Registro de Preços no Corpo de Bombeiro Militar 

do Estado de Alagoas será o 2º SGT BM Luiz Alberto Lima Correia, 

ocupante do cargo de Assistente Administrativo do Órgão. 

9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 

designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração, se 

ocorrer no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ou ao superior 

hierárquico do gestor designado no Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, 

se lá ocorrer, tudo em tempo hábil à adoção das demais medidas 

necessárias. 

10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens 

sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a 

IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
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ANEXO I-A 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT 

TRE/AL 

QUANT 

CBM/ 

AL 

TOTAL ATA 

1 
Mini Porta Pallet e m A Ç O - 

módulo inicial, Original de 

Fábrica - estrutura de aço nas 

cores azul  royal ,  cinza ou 

laranja , podendose r 

bicolor . Com 3 níveis completos, 

cada  um com suas 

bandejas, laterais, 

longarinas e respectivas t 

ransversinas de reforço, 

sendo a bandeja em chapa MDF 

revestido em laminado melamínico, 

nas cores madeira natural claro ou 

cinza claro. 

Produzido em aço estrutural, com 

reforço nas laterais, pintura 

eletrostática epóxi, com tratamento 

antibacteriano, antiferrugem, 

uniforme e resistente à corrosão. 

Espessura da chapa a partir de 2mm. 

Espessura da bandeja MDF a partir 

de 1,5cm. Devendo encaixar 

perfeitamente. 

As medidas AxLxC possuem ma r g 

e m d e t o l e r â n c i a d e 5 % : 

- ALTURA: 2,00m 

- LARGURA: 1,80m (INTERNA) 

- LARGURA: 1,92m (EXTERNA) 

- PROFUNDIDADE: 0,80m 

-CAPACIDADE DE PESO: 

500Kg/nível; CAPACIDADE 

TOTAL DO MINI PORTA 

PALETE 1500Kg. 

 

Garantia: mínimo de 2 anos a partir da data 

de entrega. Os produtos devem vir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
130 
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acompanhados de todas as peças respectivas 

à sua montagem completa, bem como de 

folder/folheto original do fabricante com 

especificações do material . 

 

REFERÊNCIAS: 
http://www.rodipa.com.br/mini-porta-paletes- 

rodipa; 

https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/mini-

porta- pallet-modulo- inicial/ 

https://www.mecalux.com.br/prateleiras-de-

aco/ mini-porta-pallet 
2 

Mini Porta Pallet e m A Ç O e s t r u t u r a 

l módulo CONTINUAÇÃO – Original de 

Fábrica - aço nas cores azul royal , cinza 

ou 

laranja , podendo ser bicolor e 

totalmente compatível e referente ao item 

01 deste ANEXO. 

Com 3 níveis completos, cada 

um com suas bandejas,  

laterais 

com sapatas, longarinas  e  

respectivas t ransversinas de 

reforço, sendo a bandeja em 

chapa de MDF revestido em 

laminado melamínico nas cores 

madeira natural claro ou cinza 

claro. 

Produzido em aço estrutural, com 

reforço nas laterais, pintura 

eletrostática epóxi, com tratamento 

antibacteriano, antiferrugem, 

uniforme e resistente à corrosão. 

Espessura da chapa a partir de 2mm. 

Espessura da bandeja MDF a partir 

de 1,5cm. Com encaixe

 perfeito nas longarinas. 

As  medidas  AxLxC possuem ma r g e 

m d e t o l e r â n c i a d 

 

 

 

 
 

UNID 

 

 

 

 
 

90 
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e 5 % : 

- ALTURA: 2,00m 

- LARGURA: 1,80m (INTERNA) 

- LARGURA: 1,92m (EXTERNA) 

- PROFUNDIDADE: 0,80m 

-CAPACIDADE DE PESO:

 500Kg/nível; 

CAPACIDADE TOTAL:1500KG 
 

Garantia: mínimo de 2 anos a partir da data 

de entrega.Os produtos devem vir 

acompanhados de todas as peças respectivas 

à sua montagem completa, bem como de 

folder/folheto original do fabricante com 

especificações do material. 

 

REFERÊNCIAS: 

http://www.rodipa.com.br/mini-porta-

paletes- rodipa; 

https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/min

i-porta- pallet-modulo- inicial/ 

 

https://www.mecalux.com.br/pra

teleiras-de-aco/ mini-porta-palle 
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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?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0000645-86.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2021: 

 

 
 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

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

 
 ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
encaminhada por e-mail. 
 
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 serviço 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 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; 

c) 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; 
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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 do serviço 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i) 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; 

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
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INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. 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. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) 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 “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0922646)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 157



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) 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; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) 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 “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

6.4.1. 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. 

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  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. 
 
6.4.5.    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. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. 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. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
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6.9. 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. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. 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. 
 

6.12.1. 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. 

 
6.13. 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. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. 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 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
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. 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. 
 
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)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Será exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2021.
À AJ-DG, 
Com minuta alterada, em virtude do ajuste no item

3 do Termo de Referência.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 27/07/2021, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0922647 e o código CRC 851A7AA9.

0000645-86.2021.6.02.8000 0922647v1
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PROCESSO : 0000645-86.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Análise complementar. Minuta. Edital. Pregão Eletrônico.

 

Parecer nº 897 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Retornam os autos em epígrafe a esta Assessoria Jurídica

da Diretoria-Geral, para fins de análise da minuta ora inserta no
evento SEI nº 0922646, após os ajustes realizados conforme
apontamento desta unidade no Despacho AJ-DG 0921974, em
complemento ao Parecer nº 854/2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
(0918874).

 
Dessarte, tendo sido atendidas todas as diligências, esta

Assessoria Jurídica, em complemento aos anteditos pronunciamentos
e nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei nº
8.666/93, aprova, em face da sua regularidade jurídica, a
minuta 0922646 do edital de licitação na modalidade PREGÃO em
sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o Registro de Preços de bens permanentes do tipo MINI
PORTA PALLETS, com a participação do Corpo de Bombeiro Militar
do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão
Participante, conforme especificações e condições assentadas na
minuta do edital e seus anexos.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 27/07/2021, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 27/07/2021, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0922666 e o código CRC EFD54298.
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CONCLUSÃO

Maceió, 27 de julho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, e especialmente o pronunciamento
exarado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no
Parecer AJ-DG nº 897/2021 (0922666), em complemento ao
854/2021 (0918874) aprovando a nova minuta de edital
(0922646), submeto o feito à superior consideração de Vossa
Excelência, com vistas a sugerir a abertura da fase externa do
presente certame, na modalidade PREGÃO em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o Registro de Preços de bens permanentes do tipo
MINI PORTA PALLETS, com a participação do Corpo de
Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará no
certame como Órgão Participante, conforme especificações e
condições assentadas na minuta do edital e seus anexos.

 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 27/07/2021, às 19:30, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0922797 e o código CRC 2BC48CB0.
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PROCESSO : 0000645-86.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Aquisição de bens permanentes.

 

Decisão nº 1626 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pela Senhora
Diretora-Geral em exercício, inserta no evento SEI nº 0922797.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, nas
prescrições insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações, a abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, objetivando o Registro de Preços de bens
permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS, para atender às
necessidades do Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado
de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante,
conforme especificações e condições assentadas na minuta do edital
e seus anexos, tudo de acordo com a justificativa constante no Termo
de Referência (0920971), elaborado pela Seção de Almoxarifado -
SEALMOX e aprovado pela Secretaria de Administração deste
Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0922646, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer AJ-DG nº 897/2021 (0922666), em complemento
ao Parecer nº 854/2021 (0918874) e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
29/07/2021, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0923078 e o código CRC 39C816BF.
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DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão 1626, da

Presidência (doc. 0923078).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/07/2021, às 13:10, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0924002 e o código CRC 8CBC231B.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3366//22002211 

  
PROCESSO Nº 0000645-86.2021.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 24 de agosto de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 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 POR ITEM, objetivando o Registro de Preços de bens 
permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS, com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do 
Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante, em conformidade com o § 
6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013. 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em 
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as 
Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a 
Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do 
Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria 
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de bens permanentes do tipo MINI 
PORTA PALLETS, com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará 
neste certame como Órgão Participante, conforme especificações e condições assentadas nos 
ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Nota de Empenho, que será encaminhada por e-mail. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados 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. 
 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos 

limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 
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a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

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

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de 

direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos 

de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na 

linha hierárquica da área encarregada da licitação, 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). 

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

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

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

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

em conformidade com as exigências editalícias; 

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

declarar ocorrências posteriores;  

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

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição;  

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

nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

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

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

Federal; 

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

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei 

nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
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sanções previstas em lei e neste Edital. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

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

inerentes a este Pregão. 

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

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

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

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

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

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

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

momento da habilitação 

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

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

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

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

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

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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

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

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

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

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

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

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
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6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

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

julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

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

constante no Anexo I-A;  

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

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

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

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

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

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

apresentação.  

7.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta licitação e 

as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições 

constantes neste edital. 

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

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

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

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

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

data, horário e local indicados neste Edital. 
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8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

participarão da fase de lances. 

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

licitantes. 

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

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

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

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

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

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

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

período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

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

autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

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

segundo a ordem crescente de valores. 
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8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo 

de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências 

de habilitação. 

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

ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

sistema. 

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

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

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

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

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

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

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

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

aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
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8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

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

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

demais licitantes. 

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

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

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º 

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

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

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 

razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

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

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

manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no Anexo I-A, 
que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 

 

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

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

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita. 

 

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

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

aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 

em ata. 
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9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta.  

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

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

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

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

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no prazo 
de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, 
telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, 
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 

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

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

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

horário para a sua continuidade. 

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

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 8.24. 

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

do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
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10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

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

de condição de participação. 

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

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme 

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

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

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

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 

a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

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

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

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

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

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

inabilitação. 

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

 

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

aqueles legalmente permitidos. 

 

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

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 
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10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
Edital do PE nº 36/2021 (0927419)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 176



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação 

de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 

2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 

de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 

contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 

seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, uma vez 

constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante microempresa ou empresa de 

pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo 

em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação 
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cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em 

que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da 

aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.10.3. Qualificação Técnica: atestado de capacidade técnica, expedido por Pessoa Jurídica 

de Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha fornecido materiais compatíveis 

com os objetos deste Edital. 

10.10.3.1. O atestado deve se referir ao fornecimento de, no mínimo 30% (trinta por 

cento) do quantitativo total a ser registrado por este pregão.   

10.10.3.2. O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no máximo 

36 (trinta e seis) meses, a contar a partir da data de publicação deste Edital. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

g) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu representante legal. 

h) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento; 

i) conter a descrição do item ofertado; 

j) conter os preços unitário e total do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 
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13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou 
por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 25.11 deste 
Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado da data de recebimento da 

impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um dia útil, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes da Ata 
de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 
decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto 
no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de registro de preços, 
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dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por 
igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item anterior 
será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do 
decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para assinatura do 
documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços 
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.12 deste 
edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado 
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá receber a 
Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento deverá ser 
expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade competente que 
procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não 
da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja aceita pela 
autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, e em não sendo 
cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

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

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” 
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do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

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

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

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das 
mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas 
no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da 
ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem acima fica 
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram 
do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade 
para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme 
estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, será 
divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para adesão 
exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as recomendações do Acórdão 
TCU nº 2037/2019. 

 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 
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17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o 
preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação 
indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as 
obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às novas 
condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos 
preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao 
interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a 
intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

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

a) Proporcionar 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; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente 
Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de idoneidade 
exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 
quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública 
(não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 
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16.15. 
 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo 

de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora; 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações exigidas pelo 
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais 
competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das seguintes 
informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i) 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; 

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

19 - DA PUBLICIDADE. 

 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras 
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do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços, em 
conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 
15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir do 
recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, encaminhadas por e-mail, no 
horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na ordem de 
fornecimento, num dos seguintes endereços: 
 

a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro: Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000. A entrega 
deverá ser agendada através do telefone (82) 3328-1947;  
 
b) na Sede do Quartel do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiro Militar do Estado 
de Alagoas, localizado na Av. Siqueira Campos S/N, Bairro: Trapiche da Barra, Cidade/UF: 
Maceió/AL, CEP: 57010-405, fone (82) 3315-2830/2817; Horário: dias úteis, das 8h às 
12h; e-mail: dmp.cbmal@gmail.com; telefone (82)3315-2817. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações previstas 
na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do objeto, 
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando 
o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes e 
ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao consumidor. 
 
20.7.       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 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar  a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
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d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do 
TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, 
sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) 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 “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) 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; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) 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 “a” acima, bem como a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

21.4.1. 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. 

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não 
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superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
 
21.4.5.    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. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente poderá se 
valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do 
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de 
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que 
impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através 
de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para 
atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em 
especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de 
mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. 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 devidamente atestada pela 
unidade competente de cada Órgão Contratante. 
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22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que 
não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, 
desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  Será exigido que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus 
parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, relativos ao PTRES 
nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente), bem como à conta dos recursos lançados na Proposta 
Orçamentária Anual do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas (Órgão Participante). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 

25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

25.1.  A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão exercidos 

pelos servidores designados por cada órgão. 
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25.2.  O gestor designado, quando do atesto, poderá ser auxiliado por outra unidade 

competente, se necessário. 

25.3. O gestor da Ata de Registro de Preços no Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas será 

o 2º SGT BM Luiz Alberto Lima Correia, ocupante do cargo de Assistente Administrativo do Órgão. 

25.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado deverão 
ser solicitadas ao Secretário de Administração, se ocorrer no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
ou ao superior hierárquico do gestor designado no Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, se lá 
ocorrer, tudo em tempo hábil à adoção das demais medidas necessárias. 

 
26 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
 
26.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o Órgão Gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro 
de Preços dele decorrente. 
 
26.2. O Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas é Órgão Participante do Registro de Preços e 
integrará a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta licitação. 
 
27 –DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

27.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.   

27.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF. 

27.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

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

27.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

27.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

27.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

27.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
27.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência 
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mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
27.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL. 
 
27.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, 
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
27.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto 
nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
27.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 27.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, 
nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
27.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
27.15. 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, 06 de agosto de 2021. 

 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO – Aquisição de bens permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS, para atender as 

necessidades do Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e ainda ao Corpo 

de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, em suas unidades de armazenamento de 

materiais, conforme especificado em ANEXO ÚNICO deste TR; 

1.1 A aquisição deve ocorrer mediante pregão eletrônico, com adjudicação de menor 

preço, em Ata de Registro de Preços. 

1.2 Justifica-se a aquisição pela grande e urgente necessidade do adequado 

armazenamento de cargas volumosas e de médio peso, acondicionadas manualmente no 

ALMOXARIFADO, cuja forma de armazenamento atual, sobre pallets no chão ou em 

estantes reaproveitadas, que além de poucas e inadequadas, encontram-se bastante 

deterioradas podendo inclusive causar graves acidentes no local, que hoje armazena 

considerável estoque de material potencialmente inflamável. Sem olvidar que o local de 

armazenamento tem altas temperaturas e as prateleiras em MDF do objeto em tela 

poderão trazer mais isolamento térmico às mercadorias. Ainda, o objeto em tela traz a 

possibilidade de armazenamento das mercadorias de forma vertical e manual, sem a 

necessidade de empilhadeiras, mas com elevada capacidade de carga, otimizando os 

espaços de armazenamento do almoxarifado. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 

referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

2.2 Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos. 

2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em 

embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 

empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora. 

2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa 

do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão 

estar de acordo com a legislação vigente. 
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2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 

informações: 

2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 

vencimento ou período de validade 

2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado. 
 

2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde. 
 

2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 
 

2.4 Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 

expedientes/notificações enviadas pelos Órgãos participantes. 

2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 

eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
 

3. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 

3.1 A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica, expedido por Pessoa 

Jurídica de Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha fornecido materiais 

compatíveis com os objetos deste Edital. O atestado deve se referir ao fornecimento de 

no mínimo 30% (trinta por cento) do quantitativo total a ser registrado por este pregão.  

3.2 O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no máximo 36 

(trinta e seis) meses, a contar a partir da data de publicação deste Edital. 

3.3 Justifica-se a exigência do Atestado de Capacitação Técnica a fim de se verificar se a 

empresa licitante possui ou não condições de entregar os materiais objeto da licitação de 

forma a evitar que empresas sem experiência com o fornecimento destes itens ou 

equivalentes, inviabilizem, por incapacidade técnica, a execução do contrato, uma vez 

que se trata de aquisição de itens industriais específicos e de grande monta. 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

4.1 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 

encaminhada por e–mail; 

4.2 O local de entrega será, para o TRE/AL, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada 

à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário 

das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras, e das 7h30 às 13h30 às sextas.  

4.2.1 Para o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, o local de entrega será na 

Sede do Quartel do Comando Geral (QCG), localizado à Av. Siqueira Campos S/N, Bairro: 
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Trapiche da Barra, Cidade/UF: Maceió/AL, CEP: 57.010-405, fone (82) 3315-2830/2817; 

Horário: dias úteis, das 8h às 12h; E-mail: dmp.cbmal@gmail.com Telefone para contato: 

82-3315-2817. 

5. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido 

definitivamente e encaminhado para pagamento. 

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à 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 5.4, 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 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado 

estabelecido no item 5.2; 

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 mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em 

conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 

devidamente atestada(s) pela unidade competente de cada Órgão contratante. 

7.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 

7.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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7.4 Os órgãos participantes, por ocasião de cada pagamento, farão as retenções e 

recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

7.5 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 

comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

para que não incidam retenções indesejáveis. 

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% 

8. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
 

8.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão 

exercidos pelos servidores designados por cada órgão. 
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8.2 O gestor designado, quando do atesto, poderá ser auxiliado por outra 

unidade competente, se necessário. 

8.3 O gestor da Ata de Registro de Preços no Corpo de Bombeiro Militar do 

Estado de Alagoas será o 2º SGT BM Luiz Alberto Lima Correia, ocupante do 

cargo de Assistente Administrativo do Órgão. 

9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 

designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração, se ocorrer no 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ou ao superior hierárquico do gestor 

designado no Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, se lá ocorrer, tudo em 

tempo hábil à adoção das demais medidas necessárias. 

10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam 

constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e 

seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
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ANEXO I-A 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT 
TRE/AL 

QUANT 
CBM/ AL 

TOTAL 
ATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Mini Porta Pallet e m A Ç O - módulo inicial, 
Original de Fábrica - estrutura de aço nas cores 
azul  royal ,  cinza ou laranja , podendo ser 
bicolor . Com 3 níveis completos, cada  um 
com suas bandejas,  laterais,  
longar inas e respect ivas t ransvers inas 
de reforço, sendo a bandeja em chapa MDF 
revestido em laminado melamínico, nas cores 
madeira natural claro ou cinza claro. 

Produzido em aço estrutural, com reforço nas 
laterais, pintura eletrostática epóxi, com 
tratamento antibacteriano, antiferrugem, 
uniforme e resistente à corrosão. Espessura da 
chapa a partir de 2mm. Espessura da bandeja 
MDF a partir de 1,5cm. Devendo encaixar 
perfeitamente. 
As medidas AxLxC possuem ma r g e m d e t o l 
e r â n c i a d e 5 % : 

- ALTURA: 2,00m 

- LARGURA: 1,80m (INTERNA) 

- LARGURA: 1,92m (EXTERNA) 

- PROFUNDIDADE: 0,80m 
-CAPACIDADE DE PESO: 500Kg/nível; 
CAPACIDADE TOTAL DO MINI PORTA PALETE 
1500Kg. 

 
Garantia: mínimo de 2 anos a partir da data de 
entrega. Os produtos devem vir acompanhados 
de todas as peças respectivas à sua montagem 
completa, bem como de folder/folheto original 
do fabricante com especificações do material . 

 
REFERÊNCIAS: 

http://www.rodipa.com.br/mini-porta-paletes- 
rodipa; 
https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/mini-
porta- pallet-modulo- inicial/ 
https://www.mecalux.com.br/prateleiras-de-aco/ 
mini-porta-pallet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 

 
 
 

 
 
2 

Mini Porta Pallet e m A Ç O e s t r u t u r a l 
módulo CONTINUAÇÃO – Original de Fábrica - 
aço nas cores azul royal , cinza ou 
laranja , podendo ser bicolor e 
totalmente compatível e referente ao item 01 
deste ANEXO. 

Com 3 níveis completos, cada um com suas 

 
 
 
 
 
UNID 

 
 
 
 
 

90 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

190 
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bandejas,  laterais 

com sapatas,  longarinas  e  respect ivas 
transvers inas de reforço, sendo a 
bandeja em chapa de MDF revestido em laminado 
melamínico nas cores madeira natural claro ou 
cinza claro. 

Produzido em aço estrutural, com reforço nas 
laterais, pintura eletrostática epóxi, com 
tratamento antibacteriano, antiferrugem, 
uniforme e resistente à corrosão. 

Espessura da chapa a partir de 2mm. 
Espessura da bandeja MDF a partir de 1,5cm.
 Com encaixe perfeito nas 
longarinas. 
As  medidas  AxLxC possuem ma r g e 
m d e t o l e r â n c i a d e 
5 % : 

- ALTURA: 2,00m 

- LARGURA: 1,80m (INTERNA) 

- LARGURA: 1,92m (EXTERNA) 

- PROFUNDIDADE: 0,80m 
-CAPACIDADE DE PESO:
 500Kg/nível; CAPACIDADE 
TOTAL:1500KG 

 
Garantia: mínimo de 2 anos a partir da data de 
entrega.Os produtos devem vir acompanhados 
de todas as peças respectivas à sua montagem 
completa, bem como de folder/folheto original 
do fabricante com especificações do material. 

 
REFERÊNCIAS: 
http://www.rodipa.com.br/mini-porta-paletes- 
rodipa; 
https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/mini-
porta- pallet-modulo- inicial/ 

 

https://www.mecalux.com.br/pratel
eiras-de-aco/ mini-porta-palle 
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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?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0000645-86.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 36/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº 36/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 36/2021: 

 

 
 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 36/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

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

 
 ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

 
       

 

Edital do PE nº 36/2021 (0927419)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 199



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
encaminhada por e-mail. 
 
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 serviço 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 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; 

c) 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; 
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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 do serviço 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i) 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; 

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
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INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. 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. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) 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 “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) 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; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) 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 “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

6.4.1. 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. 

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  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. 
 
6.4.5.    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. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. 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. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
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6.9. 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. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. 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. 
 

6.12.1. 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. 

 
6.13. 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. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. 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 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
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. 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. 
 
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)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Será exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 32 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021

 

PROCESSO Nº 0000645-86.2021.6.02.8502
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 24 de agosto de 2021

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas

 

                   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 POR ITEM, objetivando o Registro de
Preços de bens permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS, com a
participação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará
neste certame como Órgão Participante, em conformidade com o § 6º, do art.
4º do Decreto nº 7.892/2013.
                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo
Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de
Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na
Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da
qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências
deste Edital e seus anexos.
 
1- DO OBJETO
 
1.1.           O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de bens
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permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS, com a participação do Corpo de
Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão
Participante, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e
I-A deste edital.
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA
 
2.1.        Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, que será
encaminhada por e-mail.
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO
 
3.1.           Poderão participar deste pregão os interessados 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.
 
3.1.1.   Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.
3.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34
da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa
física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar nº 123, de 2006.
3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

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

5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

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

3.4.            Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
3 .5 . A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
 
5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em
sua forma eletrônica.

5. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de
certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
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órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
 
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.
6.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos
no sistema.
6.7.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor unitário de cada item ofertado;
b) Descrição detalhada de cada item ofertado, contendo as informações
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similares à especificação constante no Anexo I-A;

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

7. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.

7.   Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.

7. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes
neste edital.

7.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando
participarem de licitações públicas.
1. O descumprimento das regras supramencionadas pela

Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização
do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
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8.   O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre
o Pregoeiro e os licitantes.

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

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

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

8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser
inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente
descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
8.11.         Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.12.         Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8 .1 3 .             Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante
classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

8.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
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subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro,
devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia;
1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em

campo próprio do sistema.
8.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.         Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão

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

8. .         No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances.

8. .         Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será
suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.

8.          O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote,
conforme definido neste Edital e seus anexos.

8.20.         Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor
de sua proposta.
8.21.         A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.22.         Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
8.22.1. no pais;
8.22.2. por empresas brasileiras;
8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.          Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.
1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser

acompanhada pelos demais licitantes.
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2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo
de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8. .         Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

9. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

9.   O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir,
na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176
da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art.
184, inciso V, sob pena de desclassificação.

9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão
disponíveis no Anexo I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
 

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.

9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar
as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

 

9.   Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.

 

9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no
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prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do
licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
 

9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

9.   Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.          Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor, conforme disposto no item 8.24.

9.11.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
 
10 – DA HABILITAÇÃO.
 

10. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da

União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
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seja sócio majoritário.
1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

10.3.         Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

10.         No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10. .         Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

10. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6.              Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e
já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.7.         Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento
de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
 

10.         Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

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

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando
for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

10.       Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);

Edital 32 (0927438)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 216



d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da
Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.
10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de
pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.
10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.

 
10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2
(dois) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante microempresa ou empresa de pequeno porte com
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alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.

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

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja
retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.

10.10.3. Qualificação Técnica : atestado de capacidade técnica, expedido
por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha
fornecido materiais compatíveis com os objetos deste Edital.

1. O atestado deve se referir ao fornecimento de, no mínimo 30% (trinta por
cento) do quantitativo total a ser registrado por este pregão. 

2. O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no
máximo 36 (trinta e seis) meses, a contar a partir da data de publicação
deste Edital.

10.       Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

11.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

7. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser
assinada pelo licitante ou seu representante legal.

8. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;

9. conter a descrição do item ofertado;
10. conter os preços unitário e total do item ofertado.
11.         A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de
eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.3.         Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
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marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.         Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso
(art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos
e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.         A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao
objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer
outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.

 

11. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali
contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

11.         As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

 
12 - DOS RECURSOS.
 

12. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.          Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.         O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
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de aproveitamento.

12.4.         Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
 
13.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
13.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
 

14.         Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no
endereço discriminado no item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e
Contratos.

14. .         Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até
um dia útil contado da data de recebimento da impugnação.

14.         Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

14.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.         O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo
de um dia útil, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
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14.         As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
 
15.1.       Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013.
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
 
16.1.       O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado
vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela
autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
 
16.2.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
 
16.3.         Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições
estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
 
16.3.1.            O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se
refere o item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema
Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado.
 
16.3.2.          O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação para assinatura do documento, em conformidade
com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993.
 
16.4.       É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
 
16.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
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nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
 
16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto n.
10.024/2019.
 
16.7.       A contratação com os fornecedores registrados será formalizada
pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento
hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
16.8.       Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
 
16.9.       A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
 
16.10.       Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega
continuará fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o
licitante às penalidades cabíveis.
 
16.11.     Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no
art. 12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013.
 
16.12.     O registro do fornecedor será cancelado quando:
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 
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.
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16.12.1.    O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
16.12.2.    O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 
a) por razão de interesse público; ou
 
b) a pedido do fornecedor.
 
16.13.     O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o
objeto desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
 
16.13.1.        O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
 
16.14.       O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
solicitação das mesmas.
 
16.15.     A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
 
16.15.1.          Os órgãos e entidades que não participaram do registro de
preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão
consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade
de adesão.
 
16.15.1.1.             A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão.
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16.15.1.2.             O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão
gerenciador, será divulgado no Portal de Compras do Governo federal.
 
16.15.1.2.1.                A publicação supra deverá ser condição para autorização
para adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019.
 
16.16.     As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
16.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
 
16.17.     O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
 
17.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:
 
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
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contratações;
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme subitem 16.15.
 
17.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
 
a) Proporcionar 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;
c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
 
18.1.       São obrigações do detentor da Ata:
 
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do
serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a
manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15.
 
18.2 .       São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de
contratado:
 

1. Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com
o termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos;
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2. Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas,
no prazo máximo de 10 dias corridos;

 

3. Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas,
originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora;

 

4. Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as
informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais
exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar de
acordo com a legislação vigente;

 

5. Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso,
das seguintes informações:

 

1. especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;

 

1. registro no órgão competente, devidamente atualizado;

 

1. registro no Ministério da Saúde;

 

1. número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

f) Indicar endereço eletrônico (e m a i l ) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL;

7. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;

 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
i) 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;
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
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União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
 
k)  Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
 
l) 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.
 
19 - DA PUBLICIDADE.
 
19.1.         O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art.
11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº
8.666/93.
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos
a partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento,
encaminhadas por e-mail, no horário normal de expediente, de segunda a
sexta-feira, no local a ser informado na ordem de fornecimento, num dos
seguintes endereços:
 
a ) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro: Serraria, Maceió/AL,
CEP 57046–000. A entrega deverá ser agendada através do telefone (82) 3328-
1947;
 
b) na Sede do Quartel do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiro Militar
do Estado de Alagoas, localizado na Av. Siqueira Campos S/N, Bairro: Trapiche
da Barra, Cidade/UF: Maceió/AL, CEP: 57010-405, fone (82) 3315-2830/2817;
Horário: dias úteis, das 8h às 12h; e-mail: dmp.cbmal@gmail.com; telefone
(82)3315-2817.
 
20.2.         Os materiais serão recebidos:
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos
termos de referência;
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
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consequente aceitação.
 
20.3.          O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
 
20.4.              O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 0 5 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.
 
20.5.              Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
20.6.          O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as
normas de proteção ao consumidor.
 
20.7.                    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 21.
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 
21.1.        Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta:
 

1. não assinar  a ata de registro de preços;

 

2. não entregar a documentação exigida no edital;

 

3. apresentar documentação falsa;

 

4. causar o atraso na execução do objeto;
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5. não mantiver a proposta;

 

6. falhar na execução do contrato;

 

7. fraudar a execução do contrato;

 
 

8. comportar-se de modo inidôneo;

 

1. declarar informações falsas; e

 
j) cometer fraude fiscal.
 
21.2.         Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
21.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
 
a) multa de 0,50% (meio por cento) 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 “d” abaixo,
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
 
b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) 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;
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c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) 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 “a” acima, bem como a extrapolação do prazo
máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b” acima;
 
d ) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de
Empenho.
 
21.4.1. 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.
 
21.4.2.          As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
 
21.4.3.        Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial,
o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do
serviço em atraso.
 
21.4.4.      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.
 
21.4.5.          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.
 
21.4.6.           As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
 
21.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
21.6.         Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
 
21.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
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documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
 
21.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
 
21.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
21.10.       O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
 
21.11.       O período de atraso será contado em dias corridos.
 
21.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
 
21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
 
21.13.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
21.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
22- DO PAGAMENTO.
 
22.1.         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 devidamente atestada pela unidade competente de
cada Órgão Contratante.

Edital 32 (0927438)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 231



 
22.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
 
22.3.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
22.4.         O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
22.5.         Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
 
22.6.       Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
 
23.1.         Será exigido que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte,
por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade
com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de
2010 – MPOG.
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
 
24.1.           As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal
para o exercício 2021, relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e
Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52. (Equipamentos e
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Material Permanente), bem como à conta dos recursos lançados na Proposta
Orçamentária Anual do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas
(Órgão Participante).
 
24.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta das dotações orçamentárias respectivas.
 

25. – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

 

25.       A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas
fiscais serão exercidos pelos servidores designados por cada órgão.

 
 

25.       O gestor designado, quando do atesto, poderá ser auxiliado por outra
unidade competente, se necessário.

25.   O gestor da Ata de Registro de Preços no Corpo de Bombeiro Militar do
Estado de Alagoas será o 2º SGT BM Luiz Alberto Lima Correia, ocupante
do cargo de Assistente Administrativo do Órgão.

25.4.  As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração, se ocorrer
no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ou ao superior hierárquico do
gestor designado no Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, se lá ocorrer, tudo
em tempo hábil à adoção das demais medidas necessárias.
 
26 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE.
 
26.1.         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o Órgão Gerenciador
responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de
preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
 
26.2.         O Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas é Órgão Participante do
Registro de Preços e integrará a Ata de Registro de Preços se houver êxito
desta licitação.
 
27 –DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
 
27.1.           Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema
eletrônico. 
27.2.              Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
27.3.         No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá
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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.
27.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
27.5.         As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
27.6.              Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
27.7.              O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
27.8.         Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.
 
27.9.       Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
27.10.    Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
 
27.11.    O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765.
 
27.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
27.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 27.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
27.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
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ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A - Especificações dos Itens e Valores Máximos Estimados;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
 
27.15.     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, 06 de agosto de 2021.
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 
ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO

Nº 0927419.

 

Em 06 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 09/08/2021, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0927438 e o código CRC D88ABCF2.

0000645-86.2021.6.02.8000 0927438v2
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3366//22002211 

  
PROCESSO Nº 0000645-86.2021.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 24 de agosto de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 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 POR ITEM, objetivando o Registro de Preços de bens 
permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS, com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do 
Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante, em conformidade com o § 
6º, do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013. 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em 
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as 
Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a 
Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do 
Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria 
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de bens permanentes do tipo MINI 
PORTA PALLETS, com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará 
neste certame como Órgão Participante, conforme especificações e condições assentadas nos 
ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados do 
recebimento da Nota de Empenho, que será encaminhada por e-mail. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados 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. 
 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos 

limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 
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a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

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

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de 

direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos 

de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na 

linha hierárquica da área encarregada da licitação, 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). 

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

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

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

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

em conformidade com as exigências editalícias; 

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

declarar ocorrências posteriores;  

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

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição;  

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

nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

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

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

Federal; 

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

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei 

nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
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sanções previstas em lei e neste Edital. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 

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

inerentes a este Pregão. 

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

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

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

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

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

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

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

momento da habilitação 

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

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

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

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

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

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

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

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

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

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

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

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

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 
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6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

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

julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

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

constante no Anexo I-A;  

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

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

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

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

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

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

apresentação.  

7.6.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta licitação e 

as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições 

constantes neste edital. 

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

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

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

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

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

data, horário e local indicados neste Edital. 
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8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

participarão da fase de lances. 

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

licitantes. 

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

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

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

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

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

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

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

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

período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

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

autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

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

segundo a ordem crescente de valores. 
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8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo 

de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências 

de habilitação. 

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

ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

sistema. 

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

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

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

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

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

maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

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

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

aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
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8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

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

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

demais licitantes. 

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

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

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º 

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

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

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 

razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

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

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

manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no Anexo I-A, 
que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 

 

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

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

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 

a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita. 

 

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

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

aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 

em ata. 
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9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta.  

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

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

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

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

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no prazo 
de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, 
telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, 
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 

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

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

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

horário para a sua continuidade. 

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

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 8.24. 

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

do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
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10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

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

de condição de participação. 

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

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme 

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

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

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

que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 

a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

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

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito 

em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

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

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

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

inabilitação. 

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

 

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

aqueles legalmente permitidos. 

 

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

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 
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10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 

VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
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g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação 

de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 

2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 

de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 

contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 

seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, uma vez 

constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por 

igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante microempresa ou empresa de 

pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo 

em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação 
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cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em 

que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da 

aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) 

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

10.10.3. Qualificação Técnica: atestado de capacidade técnica, expedido por Pessoa Jurídica 

de Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha fornecido materiais compatíveis 

com os objetos deste Edital. 

10.10.3.1. O atestado deve se referir ao fornecimento de, no mínimo 30% (trinta por 

cento) do quantitativo total a ser registrado por este pregão.   

10.10.3.2. O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no máximo 

36 (trinta e seis) meses, a contar a partir da data de publicação deste Edital. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

g) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu representante legal. 

h) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento; 

i) conter a descrição do item ofertado; 

j) conter os preços unitário e total do item ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 
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11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 

regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 

serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 
Edital do Pregão Eletrônico nº 36/2021 - assinado (0928167)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 255



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 01 (um) dia útil antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou 
por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 25.11 deste 
Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado da data de recebimento da 

impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de um dia útil, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes da Ata 
de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 
decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto 
no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de registro de preços, 
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dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por 
igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item anterior 
será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do 
decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada dentro do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para assinatura do 
documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços 
no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo 
estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no item 16.12 deste 
edital, bem como às do Decreto n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado 
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá receber a 
Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento deverá ser 
expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade competente que 
procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não 
da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja aceita pela 
autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, e em não sendo 
cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

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

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e “d” 
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do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

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

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

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de Preços, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das 
mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame 
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas 
no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da 
ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem acima fica 
condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram 
do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade 
para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme 
estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, será 
divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para adesão 
exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as recomendações do Acórdão 
TCU nº 2037/2019. 

 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, 
na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem. 
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17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o 
preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação 
indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as 
obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às novas 
condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos 
preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao 
interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a 
intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

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

a) Proporcionar 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; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente 
Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de idoneidade 
exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, 
quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública 
(não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 
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16.15. 
 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo 

de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora; 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações exigidas pelo 
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais 
competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das seguintes 
informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i) 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; 

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

19 - DA PUBLICIDADE. 

 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de Compras 
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do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços, em 
conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 
15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir do 
recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, encaminhadas por e-mail, no 
horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira, no local a ser informado na ordem de 
fornecimento, num dos seguintes endereços: 
 

a) na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizada na 
Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro: Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000. A entrega 
deverá ser agendada através do telefone (82) 3328-1947;  
 
b) na Sede do Quartel do Comando Geral (QCG) do Corpo de Bombeiro Militar do Estado 
de Alagoas, localizado na Av. Siqueira Campos S/N, Bairro: Trapiche da Barra, Cidade/UF: 
Maceió/AL, CEP: 57010-405, fone (82) 3315-2830/2817; Horário: dias úteis, das 8h às 
12h; e-mail: dmp.cbmal@gmail.com; telefone (82)3315-2817. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações previstas 
na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do objeto, 
será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando 
o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios aparentes e 
ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao consumidor. 
 
20.7.       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 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar  a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
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d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do 
TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, 
sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) 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 “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) 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; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) 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 “a” acima, bem como a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

21.4.1. 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. 

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não 
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superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
 
21.4.5.    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. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será descontado 
dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente poderá se 
valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do 
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de 
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que 
impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa através 
de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para 
atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em 
especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de 
mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. 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 devidamente atestada pela 
unidade competente de cada Órgão Contratante. 
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22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que 
não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, 
desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  Será exigido que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus 
parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, relativos ao PTRES 
nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa nº 44.90.52. 
(Equipamentos e Material Permanente), bem como à conta dos recursos lançados na Proposta 
Orçamentária Anual do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas (Órgão Participante). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 

25 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

25.1.  A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão exercidos 

pelos servidores designados por cada órgão. 
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25.2.  O gestor designado, quando do atesto, poderá ser auxiliado por outra unidade 

competente, se necessário. 

25.3. O gestor da Ata de Registro de Preços no Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas será 

o 2º SGT BM Luiz Alberto Lima Correia, ocupante do cargo de Assistente Administrativo do Órgão. 

25.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado deverão 
ser solicitadas ao Secretário de Administração, se ocorrer no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
ou ao superior hierárquico do gestor designado no Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, se lá 
ocorrer, tudo em tempo hábil à adoção das demais medidas necessárias. 

 
26 - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DO ÓRGÃO PARTICIPANTE. 
 
26.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas é o Órgão Gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro 
de Preços dele decorrente. 
 
26.2. O Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas é Órgão Participante do Registro de Preços e 
integrará a Ata de Registro de Preços se houver êxito desta licitação. 
 
27 –DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

27.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.   

27.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF. 

27.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 

para fins de habilitação e classificação. 

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

27.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

27.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

27.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

27.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
27.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência 
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mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
27.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-
á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL. 
 
27.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, 
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
27.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto 
nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
27.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 27.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, 
nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
27.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificações dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
27.15. 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, 06 de agosto de 2021. 

 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO – Aquisição de bens permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS, para atender as 

necessidades do Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e ainda ao Corpo 

de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, em suas unidades de armazenamento de 

materiais, conforme especificado em ANEXO ÚNICO deste TR; 

1.1 A aquisição deve ocorrer mediante pregão eletrônico, com adjudicação de menor 

preço, em Ata de Registro de Preços. 

1.2 Justifica-se a aquisição pela grande e urgente necessidade do adequado 

armazenamento de cargas volumosas e de médio peso, acondicionadas manualmente no 

ALMOXARIFADO, cuja forma de armazenamento atual, sobre pallets no chão ou em 

estantes reaproveitadas, que além de poucas e inadequadas, encontram-se bastante 

deterioradas podendo inclusive causar graves acidentes no local, que hoje armazena 

considerável estoque de material potencialmente inflamável. Sem olvidar que o local de 

armazenamento tem altas temperaturas e as prateleiras em MDF do objeto em tela 

poderão trazer mais isolamento térmico às mercadorias. Ainda, o objeto em tela traz a 

possibilidade de armazenamento das mercadorias de forma vertical e manual, sem a 

necessidade de empilhadeiras, mas com elevada capacidade de carga, otimizando os 

espaços de armazenamento do almoxarifado. 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

2.1 Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 

referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

2.2 Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos. 

2.3 Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em 

embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 

empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora. 

2.3.1 As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de Defesa 

do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão 

estar de acordo com a legislação vigente. 
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2.3.2 Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 

informações: 

2.3.2.1 especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 

vencimento ou período de validade 

2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado. 
 

2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde. 
 

2.3.2.4 número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 
 

2.4 Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 

expedientes/notificações enviadas pelos Órgãos participantes. 

2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 

eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

2.6 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
 

3. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 

3.1 A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica, expedido por Pessoa 

Jurídica de Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha fornecido materiais 

compatíveis com os objetos deste Edital. O atestado deve se referir ao fornecimento de 

no mínimo 30% (trinta por cento) do quantitativo total a ser registrado por este pregão.  

3.2 O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no máximo 36 

(trinta e seis) meses, a contar a partir da data de publicação deste Edital. 

3.3 Justifica-se a exigência do Atestado de Capacitação Técnica a fim de se verificar se a 

empresa licitante possui ou não condições de entregar os materiais objeto da licitação de 

forma a evitar que empresas sem experiência com o fornecimento destes itens ou 

equivalentes, inviabilizem, por incapacidade técnica, a execução do contrato, uma vez 

que se trata de aquisição de itens industriais específicos e de grande monta. 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

4.1 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 

encaminhada por e–mail; 

4.2 O local de entrega será, para o TRE/AL, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada 

à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário 

das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras, e das 7h30 às 13h30 às sextas.  

4.2.1 Para o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, o local de entrega será na 

Sede do Quartel do Comando Geral (QCG), localizado à Av. Siqueira Campos S/N, Bairro: 
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Trapiche da Barra, Cidade/UF: Maceió/AL, CEP: 57.010-405, fone (82) 3315-2830/2817; 

Horário: dias úteis, das 8h às 12h; E-mail: dmp.cbmal@gmail.com Telefone para contato: 

82-3315-2817. 

5. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o 

recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido 

definitivamente e encaminhado para pagamento. 

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à 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 5.4, 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 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado 

estabelecido no item 5.2; 

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 mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em 

conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 

devidamente atestada(s) pela unidade competente de cada Órgão contratante. 

7.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 

7.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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7.4 Os órgãos participantes, por ocasião de cada pagamento, farão as retenções e 

recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

7.5 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 

comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

para que não incidam retenções indesejáveis. 

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% 

8. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
 

8.1 A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão 

exercidos pelos servidores designados por cada órgão. 
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8.2 O gestor designado, quando do atesto, poderá ser auxiliado por outra 

unidade competente, se necessário. 

8.3 O gestor da Ata de Registro de Preços no Corpo de Bombeiro Militar do 

Estado de Alagoas será o 2º SGT BM Luiz Alberto Lima Correia, ocupante do 

cargo de Assistente Administrativo do Órgão. 

9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 

designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração, se ocorrer no 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ou ao superior hierárquico do gestor 

designado no Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas, se lá ocorrer, tudo em 

tempo hábil à adoção das demais medidas necessárias. 

10. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam 

constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e 

seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
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ANEXO I-A 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT 
TRE/AL 

QUANT 
CBM/ AL 

TOTAL 
ATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Mini Porta Pallet e m A Ç O - módulo inicial, 
Original de Fábrica - estrutura de aço nas cores 
azul  royal ,  cinza ou laranja , podendo ser 
bicolor . Com 3 níveis completos, cada  um 
com suas bandejas,  laterais,  
longar inas e respect ivas t ransvers inas 
de reforço, sendo a bandeja em chapa MDF 
revestido em laminado melamínico, nas cores 
madeira natural claro ou cinza claro. 

Produzido em aço estrutural, com reforço nas 
laterais, pintura eletrostática epóxi, com 
tratamento antibacteriano, antiferrugem, 
uniforme e resistente à corrosão. Espessura da 
chapa a partir de 2mm. Espessura da bandeja 
MDF a partir de 1,5cm. Devendo encaixar 
perfeitamente. 
As medidas AxLxC possuem ma r g e m d e t o l 
e r â n c i a d e 5 % : 

- ALTURA: 2,00m 

- LARGURA: 1,80m (INTERNA) 

- LARGURA: 1,92m (EXTERNA) 

- PROFUNDIDADE: 0,80m 
-CAPACIDADE DE PESO: 500Kg/nível; 
CAPACIDADE TOTAL DO MINI PORTA PALETE 
1500Kg. 

 
Garantia: mínimo de 2 anos a partir da data de 
entrega. Os produtos devem vir acompanhados 
de todas as peças respectivas à sua montagem 
completa, bem como de folder/folheto original 
do fabricante com especificações do material . 

 
REFERÊNCIAS: 

http://www.rodipa.com.br/mini-porta-paletes- 
rodipa; 
https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/mini-
porta- pallet-modulo- inicial/ 
https://www.mecalux.com.br/prateleiras-de-aco/ 
mini-porta-pallet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 

 
 
 

 
 
2 

Mini Porta Pallet e m A Ç O e s t r u t u r a l 
módulo CONTINUAÇÃO – Original de Fábrica - 
aço nas cores azul royal , cinza ou 
laranja , podendo ser bicolor e 
totalmente compatível e referente ao item 01 
deste ANEXO. 

Com 3 níveis completos, cada um com suas 

 
 
 
 
 
UNID 

 
 
 
 
 

90 

 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 

190 
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bandejas,  laterais 

com sapatas,  longarinas  e  respect ivas 
transvers inas de reforço, sendo a 
bandeja em chapa de MDF revestido em laminado 
melamínico nas cores madeira natural claro ou 
cinza claro. 

Produzido em aço estrutural, com reforço nas 
laterais, pintura eletrostática epóxi, com 
tratamento antibacteriano, antiferrugem, 
uniforme e resistente à corrosão. 

Espessura da chapa a partir de 2mm. 
Espessura da bandeja MDF a partir de 1,5cm.
 Com encaixe perfeito nas 
longarinas. 
As  medidas  AxLxC possuem ma r g e 
m d e t o l e r â n c i a d e 
5 % : 

- ALTURA: 2,00m 

- LARGURA: 1,80m (INTERNA) 

- LARGURA: 1,92m (EXTERNA) 

- PROFUNDIDADE: 0,80m 
-CAPACIDADE DE PESO:
 500Kg/nível; CAPACIDADE 
TOTAL:1500KG 

 
Garantia: mínimo de 2 anos a partir da data de 
entrega.Os produtos devem vir acompanhados 
de todas as peças respectivas à sua montagem 
completa, bem como de folder/folheto original 
do fabricante com especificações do material. 

 
REFERÊNCIAS: 
http://www.rodipa.com.br/mini-porta-paletes- 
rodipa; 
https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/mini-
porta- pallet-modulo- inicial/ 

 

https://www.mecalux.com.br/pratel
eiras-de-aco/ mini-porta-palle 
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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?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0000645-86.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 36/2021 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº 36/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 36/2021: 

 

 
 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 36/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

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

 
 ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento que será 
encaminhada por e-mail. 
 
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 serviço 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 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; 

c) 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; 
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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 do serviço 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 
 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos; 
 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 
 

d) Fornecer os materiais em embalagens que contenham todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 
 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 
 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 
 
e.3) registro no Ministério da Saúde; 
 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h)  Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 

i) 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; 

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
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INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. 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. 
 
6.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) 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 “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
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b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) 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; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) 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 “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

6.4.1. 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. 

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  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. 
 
6.4.5.    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. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. 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. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
 
6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
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6.9. 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. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. 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. 
 

6.12.1. 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. 

 
6.13. 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. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. 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 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
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. 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. 
 
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)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Será exigido que os materiais sejam constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, 
incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Julean Decorações Ltda - ME; Objeto: Fornecimento e
instalação de cortinas do tipo rolô em tela solar para diversos pavimentos do complexo
predial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região; Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 5.450/05; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 169/2020; Crédito
Orçamentário: Natureza da Despesa: 4.4.90.52.51; PTR: 168.413; Valor GLOBAL do
Contrato: R$ 44.431,90 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa
centavos); Data da assinatura: 04/08/2021; Proc. n.º TRF2-EOF-2020/00255; Contrato n.º
T R F 2 - CO N - 2 0 2 1 / 0 0 0 3 9 .

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Torino Informática Ltda.; Objeto: Aquisição de
monitores; Fundamento legal: Lei nº 10.520/02 e nos Decretos nos 7.892/13 e 10.024/19;
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 120/2020; Crédito Orçamentário:
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.41 (Equipamentos de tic - computadores); PTR: 168.420;
Valor GLOBAL do Contrato: R$ 167.500,00 (cento e sessenta e sete mil e quinhentos reais);
Data da assinatura: 03/08/2021; Proc. n.º TRF2-EOF-2019/00287.02; Contrato nº TRF2-
CO N - 2 0 2 1 / 0 0 0 3 8 .

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0291157-72.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de 2 (duas) inscrições no
curso "Reajuste e Reequilíbrio Econômico-financeiro nas Obras Públicas", na modalidade
on-line ao vivo; Contratada: Jeane Leite da Silva Canelas - CON Treinamentos (CNPJ nº
22.965.437/0001-00); Valor Total: R$2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais);
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o art. 13, inciso VI, da Lei n.º
8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan
Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

AVISO DE PENALIDADE

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 3ª REGIÃO resolve aplicar à ENEDINA
SILVANE DE VASCONCELOS 96733055449, CNPJ nº 36.894.732/0001-10, a penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, pelo prazo
de 1 mês, a partir desta publicação, nos termos do subitem 21.1.1. do Edital do Pregão
Eletrônico nº 009/2020-RP e do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002. A penalidade é resultado
da apuração de descumprimento de obrigações editalícias, mediante Processo
Administrativo nº 0047763-33.2020.4.03.8000. Data: 22/07/2021.

OTÁVIO AUGUSTO PASCUCCI PERILLO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Segundo ao Contrato nº 27/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: CWA ASSESSORIA E MONITORAMENTO DE RÁDIO E TV LTDA. OBJETO:
Prorrogação da vigência do Contrato de serviços de monitoramento de notícias, por mais
12 (doze) meses, a partir de 16/08/2021. DOT ORÇAMENTÁRIA: PT-168396, ND 3390.39 e
reforço à 2021NE500170, datado de 04/08/2021. VALOR TOTAL: R$ 73.626,60. PA:
0003420-56.2019. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em
exercício, em 05/08/2021.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4° Termo Aditivo ao Contrato n°32/ 2017. Contratante: TRF5ªRegião.
Contratada: NATIFLORA PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ n° 00.530.036/0001-87.
PAV-0003294-98.2021.4.05. 7000-TRF5ªR. Objeto: a) Prorrogar o prazo de vigência do
Contrato por mais 12(doze) meses, conforme previsão contida no item 7.1, da Cláusula
Sétima, com fundamento no art.57,inciso II da Lei n°8.666/1993 e b) Promover alteração
qualitativa do Contrato original, nos termos do art.65, inciso II, da Lei n° 8.666/1993
conforme previsão contida na Cláusula Décima Quinta para incluir regra de proteção de
dados pessoais, nos termos da Lei n°13.709 de 14 de agosto de 2018, com redação
dada pela Lei n° 13.853 de 08 de julho de 2019. Vigência: 28/09/2021 até 29/09/2022.
Valor: R$ 37.441,57 mesais, perfazendo um montante total de R$
449.298,84(quatrocentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e
oitenta e quadro centavos) Recursos Orçamentários: PTRES -168455 e ED-339037.01.
Assinatura: 03/08/2021. Assinam:Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria
Administrativa-TRF5ªRegião e Nathalie Mendonça Ribeiro, representante da
Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 8° Aditivo-Contrato n°25/2017. Contratante:TRF5ªR. Contratada: CRIART
SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. CNPJ-07.783.832/0001-70.PAV
n°0005023-33.2020.4.05. 7000-TRF5ªR. Objeto: -Retomada da execução do Contrato
n°25/2017, suspenso desde 08/05/2021 a 02/08/2021, por meio do 6° Aditivo. A
suspensão total do Contrato teve efeito durante o período de 09/11/2020 até
02/08/2021, totalizando 268 dias. O retorno da execução do Contrato será a partir de
03/08/2021. -Promover supressão parcial do Contrato n°25/2017 decorrente de
alteração quantitativa, com fundamento no art.65, I, alínea "b", e §1° da Lei n°
8.666/1993, conforme previsão contida na cláusula nona, subitem 9.2.5, do
instrumento contratual. Supressão e valor do Contrato: Com a supressão de 01(um)
posto de serviço correspondente a 25%(vinte e cinco) do Contrato, o valor total mensal
por posto será de R$ 11.359,11(onze mil, trezentos e cinquenta e nove e onze
centavos), perfazendo o valor total para o período de ativação de R$
92.766,06(noventa e dois mil, quinze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta
centavos). Ativação: a partir de 03/08/2021. Vigência: 03/08/2021 até 06/08/2021.
Assinatura: 30/07/2021. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria
Administrativa-TRF5ªRegião e Lúcia Maria Simões Pereira, representante da
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 05-C/2021; Proc. SEI nº 0002805-84.2021.6.02.8000; PE nº 11/2021;
Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art.
191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº
10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL;
Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 21/07/2021;
Objeto: Registro de Preços de material de consumo - processamento de dados (Item 04-
TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG), para atender às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022; Relação
contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente (consultar o PE nº 11/2021, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência -
Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); SUPRYLASER SOLUCOES
EMPRESARIAIS EIRELI - ME, CNPJ nº 16.479.787/0001-56, Item 04, Cartucho & cia, Unidade,
170, R$ 40,00, R$ 6.800,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2019; Processo SEI nº 0003390-
39.2021.6.02.8000; Fund. Legal: Cláusula Primeira da Alteração 01 da Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada Veloo Telecomunicações Eireli; Partes: União, através do
TRE/AL, e a empresa VELOO NET EIRELI, CNPJ nº 08.059.661/0001-02; Objeto: registro da
mudança da razão social da empresa, que passou a ter o nome VELOO NET EIRELI, de
acordo com a Cláusula Primeira da Alteração 01 da Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada Veloo Telecomunicações Eireli. Assinatura: 05/08/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2016; Proc. SEI nº 0011654-
79.2020.6.02.8000; Fund. Legal: Cláusula Primeira do Protocolo e Justificação de
Incorporação da Telemar Norte Leste S.A. - em Recuperação Judicial pela OI S.A. - em
Recuperação Judicial; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa OI S/A, CNPJ nº
33.000.118/0001-79, Objeto: registro da alteração da pessoa juridica contratada para OI
S.A, CNPJ/ME sob o nº 76.535.764/0001-43, uma vez que esta incorporou a empresa
TELEMAR NORTE LESTE S.A., CNPJ/ME nº 33.000.118/0001-79. Assinatura: 05/08/2021.

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Termo de Cooperação Técnica nº 03/2021; Processo 0005212-63.2021.6.02.8000;
Partes: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL¸ CNPJ sob n.º 06.015.041/0001-38
e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/AL, CNPJ nº 12.334.827/0001-10; Objeto: a
criação de uma comissão de advogados para acompanhar todos os atos da eleição
suplementar que ocorrerá no Município de Campo Grande/AL, denominada de Comissão
de Auditoria e fiscalização das Eleições Suplementares de Campo Grande - AL; Meta:
avaliar a lisura e transparência das urnas eletrônicas e do processo eleitoral nas Eleições
Suplementares em Campo Grande/AL, por meio dos procedimentos de fiscalização e
auditoria da Res. TSE nº 23.603/2019; Vigência: da data da assinatura até 31 de dezembro
de 2021; Assinatura: 05/08/2021.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0000645-86.2021. Objeto: Registro de Preços de bens permanentes do tipo
MINI porta palete,. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 09/08/2021 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00036-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 09/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/08/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 06/08/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 9/2021

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 09/2021 em epígrafe (PAD nº 8465/2020), que tem por
objeto contratação do serviço de agente de integração, para, em conjunto e sob a
supervisão do TRE-AM, desenvolver a operacionalização do Programa de Estágio,
ADJUDICADO em favor da empresa UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ, CNPJ
05.342.580/0001-19. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 06/08/2021, pelo Des. WELLINGTON JOSÉ
DE ARAÚJO.

Manaus (AM), 6 de agosto de 2021.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0013032-52.2021.6.05.8000. OBJETO: Locação de toldos. FAV O R EC I D O :
BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da Lei n.º
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.14. Ação
02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 4.782,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos
Vieira, em 06/08/2021.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0012416-77.2021.6.05.8000. OBJETO: Contratação de treinamento
"Programa de Desenvolvimento de Líderes à Distância - PDL". FAVORECIDO: EXCELENCIA
CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c art. 13,
VI, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação
02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 38.034,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos
Vieira, em 05/08/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 033/2020, firmado entre o

Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a empresa CONNECT ESTÁGIOS LTDA.

OBJETO: Prorrogação de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º

8.666/93. PROCESSO SEI Nº 0050299-29.2019.6.05.8000. ASSINATURA:

05/08/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr.

José Aroldo Silveira de Almeida, pela Contratada.
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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 agosto de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 09/08/2021, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0928266 e o código CRC F62DE24D.

0000645-86.2021.6.02.8000 0928266v1
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Rod BR 040, km 516, nº 516 - Vereda, Ribeirão das Neves - MG
(31) 3627 1023

www.sagrupo.com

Convênio

CATÁLOGO DE PRODUTOS
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Fundada em Belo Horizonte, Minas Gerais, a SA é uma empresa fabricante 
de móveis e estruturas de aço. Atua no mercado há mais de 15 anos, com 
canais de distribuição em todo território nacional, com o objetivo de oferecer 
produtos de excelência com preço justo. A SA é uma empresa que está em 
plena expansão. Inaugurou, em 2008, a nova sede, de 40.000m², localizada 
em Ribeirão das Neves - MG, sendo 25.000m² de área construída. Em 2011, 
criou a unidade de armazenagem, lançando no mercado as Estruturas 
Porta Pallets. Opera com máquinas modernas e tecnologia de ponta para 
entregar produtos nobres, com alta definição estrutural e acabamento 
exclusivo. A empresa conta com profissionais altamente qualificados e 
treinados para oferecer um atendimento diferenciado de acordo com o 
perfil de cada negócio. A SA está em constante crescimento para ser a 
indústria com as melhores soluções de armazenagem para sua empresa.

A EMPRESA

www.sagrupo.com
vendas@samoveis.com.br

orcamento@saarmazenagem.com.br

Proposta CATÁLOGO EMPRESA APRESENTAÇÃO (0935949)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 295



ÍNDICE

Porta Pallets 03

Drive-in 05

Mini Porta Pallets 08

Autosserviço 10

Gôndolas Super Plus Luxo 12

Gôndolas Super Plus 14

Gôndolas New Plus 18

Gôndolas de Farmácia New Plus 23

24

Aramados

Acessórios

26

Rack

27

Check-out 28

Arquivos e Estantes 30

Armários 31

Roupeiros 33

Proposta CATÁLOGO EMPRESA APRESENTAÇÃO (0935949)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 296



Estrutura seletiva de armazenagem indicada para a verticalização de produtos paletizados. É composta de longarinas (vigas) 
reguláveis possibilitando o ajuste de altura, adaptando-se a qualquer tipo de carga com variedade de itens e volumes de cada projeto. 
Através do conceito First In, First Out (FIFO), este sistema facilita o processo de localização, separação entrada e saída de produtos 
paletizados. A estrutura é utilizada, inclusive, em áreas de picking, cargas containerizadas, armazenagem de tambores e porta bobinas.

PORTA PALLETS

IMAGENS PORTA PALLETS
ARMAZENAGEM

03
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A SA Armazenagem possui uma linha completa de acessórios, possibilitando uma armazenagem mais segura e eficaz.

Protetores individuais de coluna;

Protetores de canto e cabeceira;

Guias especiais para pallets ou cargas containerizadas;

Stop Pallets.

Estrutura de armazenagem de produtos paletizados com grandes volumes e pequena variedade de itens, onde a carga e descarga 
ocorrem simultaneamente. Comporta a maior capacidade de armazenagem por metro cúbico, possibilita aparelhar os pallets blocados, 
otimiza o espaço, elimina corredores, permitindo o acesso de empilhadeiras. A estrutura proporciona a eficiente organização e 
acomodação vertical do estoque, pelo sistema Last In, First Out  (LIFO), em que o último produto colocado é retirado primeiro - 
considerando o estudo e a necessidade de cada cliente.

DRIVE-IN

IMAGENS DRIVE-IN

LATERAL CARGA POR PLANO
1000mm

1200/2000/2400Kg
2000mm 1200/2300mm Base + 2
3040mm 1200/2300mm Base + 3

4000mm1000mm Base + 3 1200/2000/2400Kg1200/2300mm
Fabricamos o projeto de acordo com a necessidade do cliente

1000mm

ALTURA LONGARINA NÍVEIS

PORTA PALLET

1200/2000/2400Kg

0504
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UM NOVO CONCEITO EM ARMAZENAGEM
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Estruturas de armazenagem indicadas para cargas volumosas e de médio peso acondicionadas manualmente. É composta por longarinas 
(vigas) que se encaixam nas colunas permitindo a regulagem de altura e o uso de planos metálicos. Trata-se de um sistema versátil, o 
que permite ser usado em conjunto com mezaninos e pisos intermediários.

MINI PORTA PALLET

Kit Coluna para
Mini Porta Pallets

Kit Longarina para
Mini Porta Pallets

Kit Bandeja c/ 6 para
Mini Porta Pallets

Mini Porta Pallet Inicial Mini Porta Pallet Inicial + Continuação

IMAGENS MINI PORTA PALLETS

LATERAL CARGA POR PLANO
600/800mm 2000/2500/3000mm 1200/1800mm 04/05 ou 06 Níveis

ALTURA LONGARINA NÍVEIS

MINI PORTA PALLET

500Kg
Fabricamos o projeto de acordo com a necessidade do cliente

0908
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IMAGENS AUTOSSERVIÇO GÔNDOLAS

Modelo de estrutura Porta Pallets com expositor integrado ao varejo. É composto por módulos inferiores utilizados em gôndolas especiais 
com diversas opções de acessórios para a exposição de produtos e módulos superiores para armazenagem de cargas paletizadas.

AUTOSSERVIÇO (ATACAREJO)
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A linha Super Plus Luxo é a solução perfeita para armazenagem e exposição de cargas pesadas. Além da coluna com 
espaçamento 25 mm e SLG (Suporte Lateral de Gôndola) com possibilidade de até 03 regulagens das prateleiras (reto, 
elevado, rebaixado), possui modulação de 1,20m de coluna a coluna. Possui painel duplo com encaixe duplo. A base 
tem profundidade de 50 cm e suportam carga de até 150 kg e as bandejas possuem profundidade de 40 cm e tem 
capacidade de carga de até 100 kg. É produzida nas cores branca e preta. 

GÔNDOLAS SUPER PLUS LUXO

Os braços (SLG) permitem a regulagem das bandejas
em três posições diferentes, o que facilita a exposição dos

produtos de acordo com a conveniência do cliente.

Fundo Duplo de Encaixe

Coluna passo 25

Ponta + ContinuaçãoPonta + Continuações + Ponta

GÔNDOLAS SUPER PLUS LUXO 

MODELO ALTURA MODULAÇÃO 
PROF.: 
BASE 

PROF.: 
BANDEJA 

CARGA 
NA BASE 

CARGA NAS 
BANDEJAS 

NIVEIS CORES 

Centro Inicial ou Continuação 1,40/1,75/2,10m 120cm 50cm 40cm 
Até 150kg 

 
Até100kg 

 

Base 
+03/04/05(Podem ser 
adicionados níveis 

avulsos de bandejas) Branca 
ou preta 

Parede Inicial ou Continuação 1,40/1,75/2,10m 120cm 50cm 40cm 

Ponta de Gôndola Com Podium 1,40/1,75/2,10m 100cm  50cm 40cm 

Ponta 3 Faces 1,75/2,10m 100cm 50cm 40cm 
Até 150kg 

 
Band. 45cm 45kg 
Band. 22cm 30kg 

Base +04/05(Podem 
ser adicionados níveis 
avulsos de bandejas) 

 
1312
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A linha Super Plus, é a solução adequada para armazenagem e exposição de cargas intermediárias, além da coluna com espaçamento 
25 mm e SLG (Suporte Lateral de Gôndola) com possibilidade de até 03 regulagens das prateleiras (reto, elevado, rebaixado), toda de 
encaixe e com painel deslizante, possui modulação de 1,00m de coluna a coluna. Alturas de 1,40/1,75/2,10m.  A base tem profundidade 
de 50 cm e suportam carga de até 100 kg e as bandejas possuem profundidade de 40 cm e tem capacidade de carga de até 80 kg. 
É produzida nas cores branca e preta. 

GÔNDOLAS SUPER PLUS

Gôndolas Super Plus, Continuações e Pontas
com Podium

Gôndolas Super Plus com Cestos Gôndolas Super Plus
Ganchos e Réguas

Gôndolas Super Plus com
Cestos/Ganchos e Réguas

Opções de Porta Etiquetas
nas cores amarelo, vermelho,
azul e verde.

Fundo único deslizante, não
leva parafusos.

GÔNDOLAS SUPER PLUS 

MODELO ALTURA MODULAÇÃO 
PROF.: 
BASE 

PROF.: 
BANDEJA 

CARGA 
NA BASE 

CARGA NAS 
BANDEJAS 

NIVEIS CORES 

Centro Inicial ou Continuação 1,40/1,75/2,10m 100cm 50cm 40cm 
Até 100kg 

 
Até 80kg 

 

Base + 03/04/05  (Podem 
ser adicionados níveis 
avulsos de bandejas) 

Branca 
ou preta 

Parede Inicial ou Continuação 1,40/1,75/2,10m 100cm 50cm 40cm 
Ponta de Gôndola Com Podium 1,40/1,75/2,10m 100cm  50cm 40cm 
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OPÇÕES DE GÔNDOLAS SUPER PLUS NA COR PRETA

Ponta de Gôndola 3 Faces

Ponta de Gôndola Podium com Cestos

Continuações + Pontas Podium Continuações com Acessórios + Pontas Podium

Gôndola de Centro

1716
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GÔNDOLAS NEW PLUS

Gôndola de Centro Inicial

Ponta de Gôndola

Gôndola de Centro
com Tela

Gôndola Centro
com Tela +

Continuação com
Tela Sem Bandeja

Gôndola Centro Inicial
+ Continuação + Ponta

com Podium

Gôndola Parede inicial Gôndola de Parede Inicial
+ Continuação

A linha New Plus, é a solução ideal para armazenagem e exposição de pequenas cargas, toda de encaixe e com painel deslizante, 
possui uma coluna perfurada com espaçamento de 25 mm, e SLG (Suporte Lateral de Gôndola) com possibilidade de até 03 regulagens 
das prateleiras (reto, elevado, rebaixado) o que permite o dobro de opções de regulagem no posicionamento das prateleiras. Possui 
modulação de 0,95cm de coluna a coluna. Alturas de 1,25/1,40/1,70/2,00m. A base tem profundidade de 40 ou 50 cm e suportam carga 
de até 45 kg e as bandejas possuem profundidade de 30 ou 40cm e tem capacidade de carga de até 35 kg. 

GÔNDOLAS NEW PLUS 

MODELO ALTURA 
MODULAÇÃO 

 
PROF.: 
BASE 

PROF.: 
BANDEJA 

CARGA 
NA BASE 

CARGA 
NAS 

BANDEJAS 
NIVEIS CORES 

Centro Inicial ou Continuação 1,25/1,40/1,70/2,00m 95cm 40/50cm 30/40cm 
Até 45kg 

 
Até 35kg 

 

Base + 03/04/05 níveis 
de bandejas (Podem 
ser adicionados níveis 
avulsos de bandejas) 

Branca 
Parede Inicial ou Continuação 1,25/1,40/1,70/2,00m 95cm 40/50cm 30/40cm 

Ponta de Gôndola (Com ou Sem 
Podium) 

1,25/1,40/1,70/2,00m 80/95cm  40/50cm 30/40cm 

 1918
Proposta CATÁLOGO EMPRESA APRESENTAÇÃO (0935949)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 305



Gôndola Centro Tela + Continuação Tela + Ponta
com Podium

Gôndola Inicial de Tela + Continuação Gôndola Centro com Cestos/Régua e Ganchos Gôndola Centro com Cestos

Gôndola Centro com Réguas e Ganchos Gôndola New PlusPonta de Gôndola com PodiumGôndola Centro Inicial com Vassoureiro
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Gôndola Inicial CentroGôndola Inicial Parede

Gôndola Inicial Centro + Continuação Canto de Gôndola

GÔNDOLAS DE FARMÁCIA NEW PLUS

Gôndola de Centro Gôndola de Parede Gôndola de Parede com Testeira

Iluminação
Gôndola de Farmácia
New Plus

A linha New Plus Farmácia, é a solução de armazenagem indicada para estabelecimentos que necessitam armazenar e expor todo o 
tipo de medicamentos e pequenas cargas, toda de encaixe e com painel deslizante. Possui uma coluna perfurada com espaçamento de 
25 mm, e SLG (Suporte Lateral de Gôndola) com possibilidade de até 03 regulagens das prateleiras (reto, elevado, rebaixado) o que 
permite o dobro de opções de regulagem no posicionamento das prateleiras. Possui modulação de 0,95 cm de coluna a coluna. Alturas 
de 1,40/ 2,20m. A base tem profundidade de 30 cm e suportam carga de até 35 kg e as bandejas possuem profundidade de 25 cm e 
tem capacidade de carga de até 20 kg. Possui três modelos de testeira simples (chapéu), com ou sem iluminação.

GÔNDOLAS NEW PLUS FARMACIA  

MODELO ALTURA MODULAÇÃO
 

 
PROF.: 
BASE 

PROF.: 
BANDEJA 

CARGA 
NA BASE 

CARGA NAS 
BANDEJAS 

NÍVEIS CORES 

Centro Inicial ou Continuação 1,40m 95cm 30cm 25cm 
Até 35kg 

 
Até 20kg 

 

Base + 03/08 níveis de 
bandejas (podem ser 

adicionados níveis avulsos) 
Branca 

Ponta de Gôndola (Com ou Sem Podium) 1,40m 60cm 30cm 25cm 
Parede Inicial ou Continuação 2,20m 95cm 30cm 25cm 

Parede Inicial ou Continuação com Testeira 2,20m 95cm  30cm 25cm 
 2322
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A linha Rack, é a solução de armazenagem que possui a estrutura reforçada para expor e armazenar produtos pesados. Toda de 
encaixe e com painel deslizante.  Possui uma coluna perfurada com espaçamento de 25 mm, o que permite o dobro de opções de regulagem 
de posicionamento das prateleiras. Possui modulação de 0,95 cm de coluna a coluna. Alturas de 1,70/2,00m. A base e bandejas tem a 
profundidade de 60 cm. A Base suporta até 400kg e as bandejas suportam até 200kg. É produzida nas cores branca e preta.

RACK

Rack Inicial + Continuação Rack Preto Inicial Rack Preto Inicial + ContinuaçãoRack Inicial

RACK 

MODELO ALTURA MODULAÇÃO PROF.: 
BASE 

PROF.: 
BANDEJA 

CARGA NA 
BASE 

CARGA 
NAS 

BANDEJAS 
NIVEIS CORES 

Rack Inicial ou continuação 1,70/2,00m 95cm 60cm 60cm Até 400kg 
 

Até 200kg 
 

Base + 02/03 Bandejas 
(Podem ser adicionados 

níveis avulsos de bandejas) 

Branca 
ou preta 
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ACESSÓRIOS

Colunas Gôndola
Parede e Centro

New Plus

Coluna Gôndola
Centro Super Plus/

Luxo

Fundo para
Gôndola

Podium Ponta de
Gôndola New Plus

Podium Ponta de
Gôndola Super Plus/

Luxo

Porta Etiquetas
azul, vermelho,

amarelo e verde

Bandeja para base Bandeja para Rack
com SLG

Arco Vassoureiro

Divisórias para cesto

Pé para Gôndola
de Centro
New Plus

Régua p/ Ganchos
Gancho Simples/Duplo

Bandeja com
um reforço

Cesto 30/40cm
New Plus

Cesto 40/50cm
Super Plus/Luxo

Aparador em U

Gancho Vassoureiro

Testeira para
Gôndola de Farmácia

ARAMADOS

Banca
80 x 80cm / Alt.: 1,00m
Alt. da Grade: 25cm

Carrinho Superm. desmontável
Cap.: 110 L / Alt: 1,00m / Larg: 75cm

Cesta Supermercado
c/ Alça Capacidade 16L

Cesto Empilhável 
Grande Alt.: 1,60m

Comp.: 0,94m 

Cesto para Fraldas
80 x 84cm Alt.: 0,64m

Check stand
71 x 41cm Alt.: 1,23m

Cesto Empilhável
Pequeno Alt.: 1,60m

Comp.: 0,48m 
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O Check Out, é um equipamento prático, pode ser facilmente montado dos dois lados (direito e esquerdo) de acordo com a adequação 
do layout e utilização. Dois tamanhos disponíveis sendo 2,00m ou 1,50m. Possui acabamento e design moderno, produzido nas cores 
branca ou preta, com opções de detalhes (painéis frontais e laterais) nas cores amarelo, verde, azul ou vermelho. É configurado com kit 
para automação incluindo suporte para monitor, Gaveta para documentos, suporte para leitor de códigos de barras, suporte para teclado. 

Check-out 2mts/1,5mts

Check-out 2m Azul Check-out 2m Vermelho Check-out 1,5m Vermelho

Check-out monta
dos dois lados.

Embalagem única!

kit para automação

MÓVEIS DE AÇO

Suporte p/ Monitor - Gaveta para Documentos - Suporte p/ Leitor de Código de Barras - Suporte p/ Teclado
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Arquivo de aço com 04 gavetas, cor cinza, 
com chave, porta etiquetas e puxador. 

ARQUIVOS
Armários de duas portas com chave e puxador, podem ser fabricados nas 

chapas 26, 24 ou 22, cor cinza.

ARMÁRIOSESTANTES

Arquivo Estante Leve Estante Industrial PA-50 Armários de Aço PA-15 Armários de Aço PA-17 Armários de Aço

ARQUIVO
MODELO CORREDIÇA CHAPA
Curto 26

22
1,325m 0,46m 0,60m
1,325m 0,46m 0,69m

rolamento

26 1,325m 0,46m 0,69mrolamento

carrilhãoLongo

Longo
Cor cinza

ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE MODELO CHAPA COLUNA BANDEJA
Leve 26/22 26/2220

22 2216
1,98m 0,92m 0,30/0,40m
1,98m 0,92m 0,30/0,40m

2,50/3,00m 0,92m 0,60m

Industrial
Industrial tamanhos especiais

Cor cinza

ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE MODELO CHAPA ESPECIFICAÇÕES
PA-50 26/24/22 02 portas com 01 bandeja fixa chave e puxador 

chave e puxador 

chave e puxador 

26/24/22 02 portas com 01 bandeja fixa/ 02 portas com 03 bandejas sendo 01 fixa e 02 reguláveis

02 portas 03 bandejas, sendo 01 fixa e 02 reguláveis

0,74m 0,70m 0,30m
1,53m 0,70m 0,30m

26/24/221,73m 0,70m 0,30m

PA-15

PA-17
Cor cinza

ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE

ESTANTE ARMÁRIOS
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Com pitão para cadeado ou fechadura, confeccionados nas chapas 26, 24 ou 22, cor cinza.

ROUPEIROS

PA-90 Armários de Aço PA-120 Armários de Aço

MODELO CHAPA ESPECIFICAÇÕES
PA-90 26/24/22 02 portas com 04 bandeja sendo 01 fixa e 03 reguláveis chave e puxador 

chave e puxador 26/24/22 02 portas com 04 bandeja sendo 01 fixa e 03 reguláveis
1,98m 0,90m 0,40m
1,98m 1,16m 0,40mPA-120

Cor cinza

ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE
ARMÁRIOS

MODELO
R02 PG INS. 1,95m 0,48m 0,40m

1,95m 0,98m 0,42mR04 PG INS.

1,95m 0,34m 0,35mR01 PG
1,95m 0,34m 0,35mR02 PG

1,95m 0,34m 0,35mR04 PP
1,95m 0,64m 0,35mR04 PG

Cor cinza

ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE
ROUPEIROS

R02 PG Insalubre R04 PG Insalubre R01 PG R02 PG

R04 PP R04 PG
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MODELO
R08 PP 1,95m 0,64m 0,35m

1,95m 0,95m 0,35mR06 PG

1,95m 0,95m 0,35mR12 PP
1,95m 1,25m 0,35mR08 PG

1,95m 1,25m 0,35mR16 PP
1,95m 1,25m 0,35mR20 PP

Cor cinza

ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE
ROUPEIROS

R12 PP R08 PG

R16 PP R20 PP

R08 PP R06 PG

A escolha certa!
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Rod BR 040, km 516, nº 516 - Vereda, Ribeirão das Neves - MG
(31) 3627 1023

www.sagrupo.com

Convênio

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

 

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2021.
Srª Chefe SEALMOX
 
Seguem  anexos aos presentes autos eletrônicos

propostas relativas aos itens 01 e 02, Pregão 36/2021,  bem
como catálogo dos produtos da empresa licitante,
considerando a necessidade de pronunciamento de V.Sª
quanto à conformidade técnica.

 
PROPOSTA ITEM 01 0935947
PROPOSTA ITEM 02 0935948
CATÁLOGO DOS ITENS 0935949
 
Aguardo e agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 25/08/2021, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0935950 e o código CRC 8EC78DFC.

0000645-86.2021.6.02.8000 0935950v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2021.
 
 
Sr. Pregoeiro,
 
Da análise das propostas relativas aos itens 01

(0935947) e 02 (0935948), Pregão 36/2021, bem como do
catálogo dos produtos apresentado pelo licitante, temos que:

1) A proposta não contém a assinatura do
representante da empresa, isso deve sempre constar da
proposta, sendo preferencialmente a assinatura digital do
documento.

2) A empresa limitou-se a copiar e colar nossa
especificação para os itens licitados, o que é um grave
equívoco pois a empresa deve especificar ou descrever
TECNICAMENTE os itens que ela está propondo, com as
medidas exatas, a cor exata, espessura da chapa exata,
espessura da bandeja exata, e demais especificações do item
de forma exata. Ainda, a empresa deverá apresentar em sua
proposta o código dos itens propostos. 

3) A empresa apresenta catálogo geral mas não
especifica qual item do catálogo se refere aos itens 1 e 2
propostos. É IMPRESCINDÍVEL a vinculação dos itens
propostos aos seus respectivos códigos para sua
identificação. Além disso, o licitante poderá também
apresentar a página especifica do catálogo que mostra os
itens propostos.

4) No campo descrição/especificação técnica a
empresa cita garantia: mínimo de 02 anos a partir da data de
entrega, o que diverge do que consta na página 02 da
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proposta apresentada, onde a empresa cita que o prazo de
garantia é de 12 meses.

 
Solicitamos diligências junto ao licitante para que

possa ajustar sua proposta, esclarecendo os questionamentos
acima.

 
Atenciosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 25/08/2021, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936061 e o código CRC 8BEDAA5E.

0000645-86.2021.6.02.8000 0936061v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2021.
Srª Chefe SEALMOX
 
Seguem  anexos aos presentes autos eletrônicos

propostas ajustadas e documentos
técnicos  relativos aos itens 01 e 02, Pregão 36/2021,  bem
como novo catálogo dos produtos da empresa licitante,
considerando a necessidade de pronunciamento de V.Sª
quanto à conformidade técnica, EVENTOS
NºS 0937717; 0937718; 0937720.

 
 
Aguardo e agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 30/08/2021, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0937722 e o código CRC 438EF0C4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2021.
 
 
Sr. Pregoeiro,
 
Da análise das propostas ajustadas e documentos

técnicos  relativos aos itens 01 e 02, Pregão 36/2021,  bem
como novo catálogo dos produtos da empresa licitante,
considerando a necessidade de pronunciamento desta unidade
quanto à conformidade técnica, EVENTOS
NºS  0937717; 0937718; 0937720, temos que:

 
 
1) O licitante apresentou a proposta devidamente

assinada.
2) A empresa apresentou as medidas exatas

dos itens propostos. 
3) A empresa apresenta a garantia conforme o

Edital, de 2 anos a partir da data de entrega. 
4) As cores em azul royal, laranja e cinza para os

itens apresentados atendem à demanda.
5) A empresa especifica os itens de acordo com o

solicitado e se compromete a entregar nas exatas condições
exigidas.

 
Concluímos, portanto, que a proposta apresentada

ATENDE às exigências do edital.
 

Despacho SEALMOX 0937762         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 343



Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 30/08/2021, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0937762 e o código CRC 0FC7724F.

0000645-86.2021.6.02.8000 0937762v1
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ON>PRS5RTNO>5U>NVR>TW5NX4YZ[\]Ŷ_4Z̀4abcd4Ze4KfgLQQgQQHIKKKLhiHX4jk\l_]_4m_]_4nYZ[4j̀4jY[m̀ [̂ 4̀Z̀ 4YZ\Y[̀4o4j̀
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SA GONDOLAS DE ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.177.776/0001-56

Certidão nº: 26757800/2021

Expedição: 30/08/2021, às 17:06:39

Validade: 25/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que SA GONDOLAS DE ACO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.177.776/0001-56, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 30/08/2021 17:05:30 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: SA GONDOLAS DE ACO LTDA 

CNPJ: 09.177.776/0001-56 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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BELO HORIZONTE

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a
presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários,
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial,
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: SA GONDOLAS DE AÇO LTDA
CNPJ: 09.177.776/0001-56

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a
mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de
feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da
Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 30 de Agosto de 2021 às 17:04

1 1de

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa
de fraude.

Código de Autenticação: 2108-3017-0428-0713-2743

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO
/AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

BELO HORIZONTE, 30 de Agosto de 2021 às 17:04
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31207901797 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

SA GONDOLAS DE ACO LTDA

002 ALTERACAO

EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF1028

RIBEIRAO DAS NEVES

5 Fevereiro 2021

Nº FCN/REMP

SPN2163303137

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

21/209.506-4

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

SPN2163303137

Data

05/02/2021

974.301.376-87 VALDENIR RODRIGUES DE SA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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SA GONDOLAS DE AÇO LTDA – 20ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA 
 

CNPJ: 09.177.776/0001-56 
NIRE: 3120790179-7 
 

EXTINÇÃO DE FILIAL 

Folha 1 de 9 
 

 
 

VALDENIR RODRIGUES DE SÁ, brasileiro, industriário, 
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
nascido em 26/06/76, portador da cédula de identidade 
MG-7.293.222-SSP/MG e do CPF nº. 974.301.376-87, 
residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, à Rua 
Taranto, 182, Bairro Bandeirantes, CEP 31340-550. 
VANDERLÚCIO RODRIGUES DE SÁ, brasileiro, divorciado, 
industriário, nascido em 08/06/1980, portador da cédula 
de identidade MG-9.931.864-SSPMG e do CPF nº 
039.637.916-83, residente e domiciliado à Rua José 
Fernando Gomes de Oliveira nº 18, Casa 2 - Bairro 
Colorado, Contagem – MG, CEP: 32143-290, únicos sócios 
da sociedade empresária limitada denominada SA 
GÔNDOLAS DE AÇO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 
09.177.776/0001-56, com sede na Rodovia BR 040, S/Nº – 
Complemento: KM 516 – Bairro Vereda – Ribeirão das 
Neves – CEP: 33822-502, registrada na JUCEMG sob o 
NIRE nº. 3120790179-7, em 30/07/2007, resolvem, de 
comum acordo, alterar seu Contrato Social mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 

 
 
1 – DA EXTINÇÃO DE FILIAL 
A sociedade resolve extinguir sua Filial estabelecida na Rua Mário Junqueira da Silva, 
766 - Jardim Eulina – Campinas – SP – CEP: 13063-000,   objeto social o comércio de 
chapas de aço, de móveis de aço e acessórios, móveis para escritório, creches, 
berçário, estofados escolares, artigos e equipamentos para cozinha, artigos para 
alojamento, calçados geral, importação e exportação de móveis de aço, inscrita na 
Junta Comercial do Estado De São Paulo sob o nº 359200399-8 em 11/11/2020 e no 
CNPJ sob o nº. 09.177.776/0005-80. 
 
2 – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
Os sócios, por unanimidade, resolvem consolidar seu contrato social da forma como 
segue: 
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SA GONDOLAS DE AÇO LTDA – 20ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA 
 

CNPJ: 09.177.776/0001-56 
NIRE: 3120790179-7 
 

EXTINÇÃO DE FILIAL 

Folha 2 de 9 
 

 
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

 

VALDENIR RODRIGUES DE SÁ, brasileiro, empresário, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, nascido em 26/06/1976, portador da cédula de carteira de 
identidade MG-7.293.222-SSP/MG e do CPF nº. 974.301.376-87, residente e 
domiciliado em Belo Horizonte – MG, à Rua Taranto, 182, Bairro Bandeirantes, CEP 
31340-550. 
 

VANDERLÚCIO RODRIGUES DE SÁ, brasileiro, divorciado, industriário, nascido em 
08/06/1980, portador da carteira de identidade MG-9.931.864-SSPMG e do CPF nº 
039.637.916-83, residente e domiciliado à Rua José Fernando Gomes de Oliveira nº 18, 
Casa 2 - Bairro Colorado, Contagem – MG, CEP: 32143-290. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO E DA SEDE 

A denominação social da empresa é SA GÔNDOLAS DE AÇO LTDA., estabelecida na 
Rodovia BR 040, S/Nº – Complemento: KM 516 – Bairro Vereda – Ribeirão das Neves – 
CEP 33822-502. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO SOCIAL 
a) Fabricação de móveis de aço e acessórios, móveis para escritório, fabricação de 
estruturas metálicas, sistema de armazenagem, plataformas metálicas, container de 
aço, mezaninos industriais de aço, estrutura porta paletes em aço, cantilever em aço, 
estruturas para cargas paletizadas e estruturas autoportantes, painéis e embalagens 
metálicas, máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, 
peças e acessórios.  
b) Indústria e comércio de chapas de aço, de móveis de aço e acessórios, móveis para 
escritório, creches, berçário, estofados escolares, artigos e equipamentos para cozinha, 
artigos para alojamento, calçados geral importação e exportação de móveis de aço.  
c) Prestação de serviços em montagem de estruturas metálicas, armazenagem e 
móveis de aço. 
d) Depósito Fechado.  
e) Serviços de Alimentação, fornecimento de comida preparada de produção própria 
preponderantemente para empresas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL E SUA DISTRIBUIÇÃO 
O capital social da empresa é de R$14.043.767,00 (quatorze milhões e quarenta e três 
mil, setecentos e sessenta e sete reais), dividido em 14.043.767 (quatorze milhões, 
quarenta e três mil e setecentas e sessenta e sete) de quotas no valor nominal de 
R$1,00 (um real) cada, encontra-se distribuído entre os sócios da seguinte forma: 
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SA GONDOLAS DE AÇO LTDA – 20ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA 
 

CNPJ: 09.177.776/0001-56 
NIRE: 3120790179-7 
 

EXTINÇÃO DE FILIAL 

Folha 3 de 9 
 

 

NOME CAPITAL SOCIAL R$ Nº DE QUOTAS % 

Valdenir Rodrigues de Sá 13.973.599,00 13.973.599 99,50 

Vanderlúcio Rodrigues de Sá 70.168,00 70.168 0,50 

TOTAIS 14.043.767,00 14.043.767 100,00 

 

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos  
termos do art. 1052 do Código Civil Brasileiro compilado na Lei nº 10.406 de 10 de 
janeiro de 2002. 
 

Parágrafo Segundo - As quotas não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
 

Parágrafo Terceiro - As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade, sendo 
que na hipótese de condomínio de quotas, os direitos sociais serão exercidos  
por um único condômino indicado pelos co-titulares ou pelo inventariante, quando e 
se for o caso de admissão de sucessores. 
 

Parágrafo Quarto - As quotas não poderão ser caucionadas, penhoradas, arrestadas, 
oneradas, empenhadas, gravadas e/ou alienadas, total ou parcialmente, a qualquer  
título, salvo se com aprovação prévia de 55% (cinquenta e cinco por cento) do capital 
social. 
 

Parágrafo Quinto - As quotas sociais e os direitos de subscrição em aumentos de 
capital não poderão ser cedidos e/ou transferidos a terceiros; sem o consentimento 
expresso de 55% (cinquenta e cinco por cento) do capital social, sendo que, acaso 
postas à venda, fica assegurado aos demais sócios ou, caso estes não o exerçam, à 
sociedade, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua 
aquisição. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE 
A sociedade iniciou suas atividades em 02 de julho de 2007 e seu prazo de duração é 
por tempo indeterminado.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO E DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 
A administração da sociedade será exercida pelo sócio VALDENIR RODRIGUES DE SÁ, 
com poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, 
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos sócios. 
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CNPJ: 09.177.776/0001-56 
NIRE: 3120790179-7 
 

EXTINÇÃO DE FILIAL 

Folha 4 de 9 
 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS LUCROS OU PREJUÍZOS 

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração para a elaboração do inventário, do balanço  
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção 
de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 
 

Parágrafo Primeiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. 
 

Parágrafo Segundo: Poderão ser levantados balanços patrimoniais mensais para o fim 
de apuração do resultado e distribuição de lucros ou prejuízos. 
 

CLÁUSULA   SÉTIMA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS 

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
 

Parágrafo Primeiro - A sociedade possui, Filiais nos seguintes endereços:   
 

Filial I: Estabelecida à Rodovia BR 040, nº. 536-A – Complemento: KM 516 – Bairro 
Vereda – Ribeirão das Neves - CEP 33.822-502, inscrita no CNPJ nº 09.177.776/0003-18, 
NIRE nº 3190263628-1. 
 

Filial II: Estabelecida à Rua Alecrim, nº 41, Lote 9, Quadra 2, Bairro Santo Antônio – 
Betim – MG, CEP: 32684-005, inscrita no CNPJ nº 09.177.776/0004-07, NIRE nº 
3190275676-7. 
 

Parágrafo Segundo - O objeto social das filiais são os seguintes: 
Da Filial I: O mesmo da matriz.  
Da Filial II: Depósito Fechado. 
 
CLÁUSULA OITAVA - RETIRADAS PRO LABORE 

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-
labore” observadas as disposições pertinentes. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

As deliberações sociais previstas em lei ou neste Contrato Social serão tomadas em 
Assembleia, convocada nos termos desta Cláusula, sendo lavrada, conforme for o caso, 
os respectivos instrumentos de Alterações Contratuais e/ou Atas de Assembleias. 
 

Parágrafo Primeiro - A Assembleia será dispensada quando todos os sócios decidirem 

por escrito, de modo inequívoco, acerca da matéria objeto da deliberação, 

respeitados, contudo, os quóruns de aprovação necessários atinentes às matérias 

relacionadas. 
 

Parágrafo Segundo - Ressalvados os quóruns superiores imperativos expressamente 
previstos em lei ou neste Contrato Social, as deliberações serão consideradas  
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SA GONDOLAS DE AÇO LTDA – 20ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA 
 

CNPJ: 09.177.776/0001-56 
NIRE: 3120790179-7 
 

EXTINÇÃO DE FILIAL 

Folha 5 de 9 
 

 
aprovadas por votos correspondentes a 55% (cinquenta e cinco por cento) do capital 
social da sociedade. 
 

Parágrafo Terceiro - Os sócios poderão ser representados nas Assembleias por outro 
sócio ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos 
autorizados e poderes outorgados, vedada a procuração em branco. 
 

Parágrafo Quarto -  As Assembleias serão convocadas por quaisquer dos 
administradores sempre que entenderem necessário e/ou solicitado formalmente por 
sócios que representem, no mínimo 1/5 (um quinto) do Capital social, sendo 
obrigatória uma reunião anual de sócios até o dia 15 de abril, de modo a aprovar as 
contas dos administradores e demonstrações financeiras da sociedade, nos termos da 
Cláusula 10ª. 
 

Parágrafo Quinto - Subsidiariamente, as Assembleias poderão ser convocadas por 
quaisquer sócios, sempre que os administradores não convocarem a reunião anual no  
prazo legal ou retardarem por mais de 15 (quinze) dias a convocação de Assembleia 
requerida por sócios. 
 

Parágrafo Sexto - As convocações serão feitas por escrito, mediante carta registrada, 
protocolo, ou e-mail com confirmação de entrega, com 10 (dez) dias de antecedência, 
em primeira convocação, e com 5 (cinco) dias de antecedência em segunda 

convocação. 
 

Parágrafo Sétimo - Ficam dispensadas as formalidades de convocação sempre que 
comparecerem todos os sócios às Assembleias ou se declararem por escrito, cientes de 
seu local, data, hora e ordem do dia. 
 

Parágrafo Oitavo - As Assembleias serão instaladas, em primeira convocação, com a 
presença de, no mínimo, maioria do capital social e, em segunda convocação, com 
qualquer quórum. 
 

Parágrafo Nono - A Assembleia dos sócios será presidida e secretariada por qualquer 
um dos sócios. 
 

Parágrafo Décimo - Considerar-se-á impedido de votar, sob pena de invalidade do 
voto e/ou da deliberação e indenização por perdas e danos, podendo, contudo, 
participar dos debates e prestar esclarecimentos, o sócio em conflito de interesses, 
nos termos dos arts. 1.010, §3º e 1.074, §2º do Código Civil c/c arts. 115 e 134, §1º da 
Lei 6.404/76. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
O presente Contrato Social poderá ser alterado, a qualquer tempo, por deliberação 
aprovada por, no mínimo ¾ (três quartos) do Capital Social podendo a alteração em 
questão ser arquivada perante a Junta Comercial com assinatura de tantos os sócios 
bastem à composição do quórum, desde que devidamente cumpridos os 
procedimentos e formalidades de deliberação dos sócios, previstos na Cláusula 9ª. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ACORDO DE QUOTISTAS 
Sem prejuízo dos direitos de participar do acervo da empresa em caso de liquidação e 
de zelar e fiscalizar a gestão dos negócios sociais nos moldes legais e/ou contratuais,  
os sócios poderão firmar e manter em vigor Acordo de Quotistas, com interveniência 
ou não da sociedade, o qual, ainda que acessório a este pacto, poderá ter por 
finalidade estabelecer a forma de participação e relacionamento interna corporis entre 
os aderentes, o modelo, filosofia e requisitos de gestão social e/ou empresarial, a 
distribuição de resultados, a cessão, aquisição e/ou oneração de quotas e/ou o 
exercício do direito de voto. 
 

Parágrafo Primeiro. Os sócios se obrigam a zelar pela observância e cumprimento 
integral do(s) Acordo(s) de quotistas, devendo os administradores, sendo a sociedade  
interveniente no pacto ou estando ele arquivado junto à sociedade, desconsiderar os 
votos em infração ao(s) Acordo(s) e/ou permitir a sua autotutela, quando e se 
necessário, nos termos do art. 118 da Lei 6.404/76. 
 

Parágrafo Segundo. Caso todos os sócios componham o Acordo de Quotistas, o 
ingresso de novos ou diversos sócios na sociedade ficará condicionado à adesão 
integral e sem reservas ao Acordo de Quotistas eventualmente em vigor, devendo o 
instrumento de adesão ser firmado conjuntamente com o instrumento de ingresso do 
novo sócio, sob pena de invalidade e ineficácia do ato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES E DESTINAÇÃO 
DOS LUCROS 
O exercício social coincidirá com o calendário civil, começando no dia 1º de janeiro e 
terminando em 31 de dezembro de cada ano. 
 

Parágrafo Primeiro. No final de cada exercício fiscal serão elaboradas as 
demonstrações financeiras da Sociedade exigidas pela legislação societária e fiscal para 
tal exercício. 
 

Parágrafo Segundo. Os sócios participarão nos lucros da sociedade na proporção da 
participação de cada um, caso não seja deliberado de forma diversa na Assembleia 
Anual de Sócios, em conformidade com deliberação aprovada pela maioria do capital 
social. Havendo aprovação em assembleia, é possível fazer distribuição de lucros de 
forma desproporcional à participação social. 
 

Parágrafo Terceiro. A Sociedade poderá levantar balanços e demonstrações de 
resultado intermediários, em periodicidade mensal, trimestral e semestral, preparados  
com propósitos fiscais ou para distribuição de lucros apurados com base em tais 
balanços, podendo ser distribuídos desproporcionalmente às participações no capital 
social da Sociedade, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o 
capital social. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RETIRADA E EXCLUSÃO DE QUOTISTAS 
Os quotistas poderão ser excluídos da Sociedade nas hipóteses seguintes: 
 

a) Sócio Remisso. O sócio remisso, considerado como aquele que não efetuar as 
contribuições para o capital social na forma e prazo previstos, após o prazo de 30 
(trinta) dias da notificação da Sociedade, poderá ser excluído da Sociedade, de 
pleno direito, ou ter a sua participação societária reduzida mediante deliberação 
de quotistas representando a maioria do capital social restante. A assembleia que 
deliberar sobre a exclusão de quotista deverá ser convocada nos termos da  
Cláusula 9ª acima e nela será assegurado direito de defesa ao quotista cuja 
exclusão está sendo deliberada. 

b) Falência ou Liquidação da Quota. Será excluído da Sociedade, de pleno direito, o 
sócio declarado falido ou cuja quota tenha sido liquidada a pedido de credor 
habilitado. 

c) Prática de Atos Contrários à Continuação da Sociedade. Sócios representantes da 
maioria do capital social, mediante deliberação em assembleia de quotistas 
especialmente convocada para esse fim, poderão excluir sócio minoritário que 
esteja pondo em risco a continuidade da Sociedade em virtude de atos de inegável 
gravidade. 

d) Inadimplemento ou Incapacidade. Sem prejuízo do acima exposto, o sócio pode ser 
excluído judicialmente, mediante iniciativa de quotistas representando a maioria 
do capital social, por falta grave no cumprimento das suas obrigações ou por 
incapacidade superveniente. 

e) Quotista Dissidente. O quotista dissidente de deliberação em Assembleia de 
Quotistas, que verse sobre a modificação do Contrato Social, fusão, incorporação e 
transformação da Sociedade em outro tipo societário, poderá retirar-se da 
Sociedade, nos 30 (trinta) dias subsequentes à reunião.  

 

Parágrafo Único.  No caso de exclusão ou retirada de quotistas, o quotista retirante ou 
excluído será reembolsado pelas quotas que detiver na Sociedade com base no critério 
fixado no parágrafo segundo da Cláusula 14ª do Contrato Social abaixo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISSOLUÇÃO OU FALECIMETNO DE UM QUOTISTA E 
OUTROS EVENTOS 
A dissolução, falência, extinção, recuperação judicial ou extrajudicial, insolvência, 
morte, a declaração judicial de incapacidade, a insolvência ou a interdição, a 
separação, o divórcio, a exclusão ou a retirada de um quotista não causará a 
dissolução da Sociedade. 
 

Parágrafo Primeiro. Nas hipóteses do item acima, os herdeiros e/ou sucessores não 
serão admitidos na sociedade, procedendo ao pagamento dos haveres, que serão 
liquidados, com base no valor econômico (fluxo de caixa descontado) ou patrimonial 
(ajustado a valor presente) da sociedade à data da resolução, o que for menor, 
verificada em laudo de avaliação idônea e balanço de determinação a serem  
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elaborados por pessoa jurídica especializada idônea, indicada pela sociedade, num 
prazo de até 120 (cento e vinte) dias após o evento. 
 

Parágrafo Segundo. Os haveres apurados serão pagos ao ex-sócio, seus herdeiros e/ou 
sucessores em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e consecutivas, acrescidas 
de juros à ordem de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGP-M, 
vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após o levantamento do balaço de 
determinação.  
 

Parágrafo Terceiro. Se, em partilha decorrente de separação, divorcio ou união estável 
de qualquer dos sócios forem atribuídos direitos patrimoniais sobre suas quotas ao ex-
cônjuge ou companheiro não sócio, este em hipótese alguma será admitido na 
sociedade, devendo receber seus direitos patrimoniais equivalentes, na forma e prazos 
previstos nesta cláusula. 
 

Parágrafo Quarto. De modo a evitar desfalque patrimonial à sociedade, bem como 
garantir a integridade e função de seu capital social, nos 15 (quinze) dias subsequentes 
ao levantamento do balanço de determinação, os sócios remanescentes  
poderão, na proporção de suas respectivas participações, suprir a quota do sócio 
falecido ou impedido, bem como do eventual meeiro detentor de parcela patrimonial, 
adquirindo-as pelo valor doa haveres apurados, ainda que nas mesmas condições 
previstas no parágrafo segundo acima.  
 

Parágrafo Quinto. Caso algum sócio não exerça esta faculdade, os demais poderão 
suprir as sobras nos 15 (quinze) dias seguintes, sendo que o eventual saldo não suprido 
deverá ser pago pela sociedade, em liquidação das quotas do ex-sócio. Nesse caso, 
definida a liquidação e/ou suprimento de quotas, reajustar-se as posições sociais, com 
a respectiva e justificada diluição dos sócios não exercente do suprimento de quota 
e/ou redução do capital e cancelamento das quotas liquidadas, conforme o caso. 
 

Parágrafo Sexto. O procedimento previsto nesta clausula aplicar-se-á a toda e 

qualquer hipótese e resolução da sociedade em relação a qualquer de seus sócios. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
A Sociedade entrará em dissolução e liquidação nas circunstâncias previstas na 
legislação ou por decisão dos quotistas representando, no mínimo, 75% (setenta e 
cinco por cento) do capital social, os quais indicarão o liquidante que atuará durante 
tal período. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - IMPEDIMENTOS 
Os Administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de 
exercer o comércio ou a administração de sociedades empresariais em virtude de 
condenação criminal, que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a  
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propriedade, não estando incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas 
restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades empresariais, em 
observância ao disposto no inciso II do art. 37, da Lei n.º 8.934, de 18.11.94, com 
redação dada pela Lei n.º 10.194, de 14.02.01, e no art. 1.011, § 1o da Lei n.º 
10.406/02, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade 
criminal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - REGRAMENTO APLICÁVEL 
A sociedade será regida pelo presente instrumento e pelos arts. 1.052 a 1.087 (e às 
suas respectivas remissões expressas) do Código Civil Brasileiro, aplicando-se às suas 
omissões, subsidiariamente/supletivamente, de modo exclusivo, as disposições da Lei 
6.404/76 (LSA). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
Fica eleito o foro de Ribeirão das Neves para o exercício e o cumprimento dos direitos 
e obrigações resultantes deste, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 1 via. 
 

Ribeirão das Neves-MG, 26 de janeiro de 2021. 
 
 

Valdenir Rodrigues de Sá – Assinado digitalmente 
 
 

Vanderlúcio Rodrigues de Sá – Assinado digitalmente 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 09.177.776/0001-56
Razão Social: SA GONDOLAS DE ACO LTDA

Atividade Econômica Principal:

3102-1/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL

Endereço:

RODOVIA BR-040, S/N - KM 516 - VEREDA - Ribeirão das Neves / Minas Gerais

Emitido em: 30/08/2021 16:45 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 09.177.776/0001-56 DUNS®: 914702139
Razão Social: SA GONDOLAS DE ACO LTDA
Nome Fantasia: SA GONDOLAS DE ACO LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/05/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Demais
Inscrição Estadual: 0010508100003 Inscrição Municipal: 13840
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 14.043.767,00 Data de Abertura da Empresa: 30/07/2007
CNAE Primário: 3102-1/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE

METAL
CNAE Secundário 1: 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 2: 2542-0/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO
CNAE Secundário 3: 2591-8/00 - FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS METÁLICAS
CNAE Secundário 4: 2599-3/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO
CNAE Secundário 5: 2822-4/02 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 6: 2930-1/03 - FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES
CNAE Secundário 7: 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 8: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 9: 4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 10: 4685-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E
CNAE Secundário 11: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 12: 5211-7/99 - DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO
CNAE Secundário 13: 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS

Dados para Contato
CEP: 33.822-502
Endereço: RODOVIA BR-040, S/N - KM 516 - VEREDA
Município / UF: Ribeirão das Neves / Minas Gerais
Telefone: (31) 36271023 Telefone: (31) 32222691
E-mail: REGISTRO@SCALACONT.COM.BR

Emitido em: 30/08/2021 16:46 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
566.394.066-91CPF:

Nome: SEBASTIAO ALVES DA SILVA JUNIOR
Carteira de Identidade: MG-3.949-601 Órgão Expedidor: SSP.MG.
Data de Expedição: 02/03/2021 Data de Nascimento: 10/10/1965
E-mail: licitacao.distribuidorasamg@gmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 974.301.376-87 Participação Societária: 99,50%
Nome: VALDENIR RODRIGUES DE SA
Carteira de Identidade: M293222 Órgão Expedidor: SSP/MG
Data de Expedição: 13/10/2009 Data de Nascimento: 26/06/1976
Filiação Materna: ESTELITA MARIA RODRIGUES DE SA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: Órgão Expedidor:
Data de Expedição:

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
MARIA DOS SANTOS RODRIGUESNome:

041.563.806-29Estrangeiro:

CEP: 31.340-550
Endereço: RUA TARANTO, 182 - PAMPULHA
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 91951149
E-mail: licitacoes@samoveis.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 122.150.356-17 Participação Societária: 0,50%
Nome: GEDIEL RODRIGUES DOS SANTOS
Carteira de Identidade: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento: 19/07/1997
Filiação Materna: MARIA DOS SANTOS RODRIGUES
Estado Civil:

CEP: 31.340-550
Endereço: RUA TARANTO, 182 - BANDEIRANTES
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 34926340
E-mail:

Emitido em: 30/08/2021 16:46 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

32

Certidão SICAF GERAL (0938038)         SEI 0000645-86.2021.6.02.8000 / pg. 374



Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 974.301.376-87
Nome: VALDENIR RODRIGUES DE SA
Carteira de Identidade: M293222 Órgão Expedidor: SSP/MG
Data de Expedição: 13/10/2009 Data de Nascimento: 26/06/1976
Filiação Materna: ESTELITA MARIA RODRIGUES DE SA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: Órgão Expedidor:
Data de Expedição:

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
MARIA DOS SANTOS RODRIGUESNome:

041.563.806-29Estrangeiro:

CEP: 31.340-550
Endereço: RUA TARANTO, 182 - PAMPULHA
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 91951149
E-mail: licitacoes@samoveis.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS

Emitido em: 30/08/2021 16:46 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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O6̂\,-_̀aYH[aRb-X-SR[]Z[RW-O6cJ,-_HdYH[aRb-X-=[eNZaM̀MRMHW-\6̂\,-XTR=RT̀MRMH-MH-=HfeW-P\\gEh14Q+.i
TR=RT̀MRMH-YeYRS-Me-L̀ à-=e[YR-=RSHYH-OP\\gE<-]/8/190/W-,410,3-2+-J-/137-/-@/8908-2/-2/9/-2+-+198+E/<-e7
@832:937-2+Q+,-Q08-/53,@/1I/237-2+-932/7-/7-@+>/7-8+7@+590Q/7-F-7:/-,319/E+,-53,@.+9/6-D+,-53,3-2+

?3.2+8h?3.I+93-380E01/.-23-?/D805/19+-53,-+7@+50?05/>j+7-23-,/9+80/.<-
klmnopqrpostmourvpLHhH==

z\<Owc<wOJh\\\OX|zR-[-TRfY[e
TeLH[T̀e-MH
LRYH[̀R̀f-H
fH[x̀Tef
H̀[HS̀

f0, f0, Oz\ [{-J<ccc6\\\\ [{-ẑ c<̂|\6\\\\ Jzh\̂ hJ\JO
OPWzzWO|

}rm~rvpR,/@/-
�r�m�~r�novpR,/@/-
}lqo�lp�p�omu�lvpR,/@/-
�ou~m���lp�onr��rqrpqlp���onlp��omnrqlvpL010-=389/-=/..+9-X-,B2:.3-01050/.6-T3,-z-S31E/801/76-53,-D/12+K/-+,
LMN6-1/7-538+7-LRMH̀[R-aRYZ[RS6-SR[Ra�R6-R�ZS-eZ-T̀a�R<-=832:;023-+,-/>3-8+7079+19+6-53,-8+?38>3-1/7
./9+8/076-@019:8/-+.+98379A905/-+@BC06-53,-98/9/,+193-/190D/59+80/136-/190?+88:E+,6-:10?38,+-+-8+7079+19+<
H7@+50?05/>j+7-9�5105/7W-L+202/7-53,-93.+8U150/-2+-,/07-3:-,+137-O\VW-X-RSYZ[RW-J6\\,-X-SR[]Z[RW-O6̂\,
_̀aYH[aRb-X-SR[]Z[RW-O6cJ,-_HdYH[aRb-X-=[eNZaM̀MRMHW-\6̂\,-XTR=RT̀MRMH-MH-=HfeW-P\\gE-=e[-a�xHSi
]/8/190/W-,410,/-2+-J-/137-/-@/8908-2/-2/9/-2+-+198+E/<-e7-@832:937-2+Q+,-Q08-/53,@/1I/237-2+-93237-/7-@+>/7
8+7@+590Q/7-F-7:/-,319/E+,-53,@.+9/<-[HNH[�aT̀RfW-I99@Whh���<8320@/<53,<D8h,010X@389/X@/.+9+78320@/i
I99@7Whh+.�9,3Q+072+/53<53,<D8h@832:93h,010X@389/X@/..+9X,32:.301050/.h-Y8/9/,+193-M0?+8+150/23W-X-R@.05/D0.02/2+

M+58+93-|O|�W-aG3-R@.05/D0.02/2+-L/8E+,-2+-=8+?+8�150/W-aG3-y:/1902/2+W-Oz\-Z102/2+-2+-?381+50,+193W-Z102/2+6-
klmnopqrpostmourvpLHhH==

\c<O||<||wh\\\OXPwfR-]eaMeSRf
MH-RTe-SYMR

aG3 aG3 Oz\ [{-z<J|c6\\\\ [{-�Jw<J|\6\\\\ J�h\̂ hJ\JO
OzWzOWzP

}rm~rvpfhR-
�r�m�~r�novpfhR-
}lqo�lp�p�omu�lvpL̀ àX==SYf<-̀àT̀RS<-
�ou~m���lp�onr��rqrpqlp���onlp��omnrqlvpL̀ àX=e[YR-=RSSHYf6-LeMHSe-̀ àT̀RS6-MHLR̀f-TeaM̀��Hf6

TeaNe[LH-HM̀YRS-H-RaHfdef<-
klmnopqrpostmourvpM+,/07-_M0?+8+19+-2+-LHhH==b

Jw<OO�<z|\h\\\OX�z�J-LH[TRaỲS
H̀[HS̀

f0, f0, Oz\ [{-z<cP\6\\\\ [{-POz<P\\6\\\\ J�h\̂ hJ\JO
\cWO\W�̂

}rm~rvpR,/@/-
�r�m�~r�novpR,/@/-
}lqo�lp�p�omu�lvpL010-@389/-@/..+9-_-L32:.3-̀1050/.-b-
�ou~m���lp�onr��rqrpqlp���onlp��omnrqlvpL010-=389/-=/..+9-+-,-R-�-e-X-,B2:.3-01050/.6-e80E01/.-2+-NAD805/-X
+798:9:8/-2+-/>3-1/7-538+7-/;:.-83�/.-6-501;/-3:-./8/1K/-6-@32+123-7+8-D053.38-<-T3,-z-14Q+07-53,@.+9376-5/2/-:,-53,
7:/7-D/12+K/76-./9+8/076-.31E/801/7-+-8+7@+590Q/7-9-8/17Q+8701/7-2+-8+?38>36-7+123-/-D/12+K/-+,-5I/@/-LMN-8+Q+79023
+,-./,01/23-,+./,410536-1/7-538+7-,/2+08/-1/9:8/.-5./83-3:-501;/-5./83<-=832:;023-+,-/>3-+798:9:8/.6-53,-8+?38>3
1/7-./9+8/076-@019:8/-+.+98379A905/-+@BC06-53,-98/9/,+193-/190D/59+80/136-/190?+88:E+,6-:10?38,+-+-8+7079+19+-F
538837G3<-H7@+77:8/-2/-5I/@/-/-@/8908-2+-J,,<-H7@+77:8/-2/-D/12+K/-LMN-/-@/8908-2+-O6P5,<-M+Q+123-+15/0C/8
@+8?+09/,+19+<-R7-,+202/7-RCSCT-@377:+,-,/-8-E-+-,-2-+-9-3-.-+-8-U-1-5-0-/-2-+-P-V-W-X-RSYZ[RW-J6\\,-X-SR[]Z[RW
O6̂\,-_̀aYH[aRb-X-SR[]Z[RW-O6cJ,-_HdYH[aRb-X-=[eNZaM̀MRMHW-\6̂\,-XTR=RT̀MRMH-MH-=HfeW-P\\gEh14Q+.i
TR=RT̀MRMH-YeYRS-Me-L̀ à-=e[YR-=RSHYH-OP\\gE<-]/8/190/W-,410,3-2+-J-/137-/-@/8908-2/-2/9/-2+-+198+E/<-e7
@832:937-2+Q+,-Q08-/53,@/1I/237-2+-932/7-/7-@+>/7-8+7@+590Q/7-F-7:/-,319/E+,-53,@.+9/6-D+,-53,3-2+

?3.2+8h?3.I+93-380E01/.-23-?/D805/19+-53,-+7@+50?05/>j+7-23-,/9+80/.-<-
klmnopqrpostmourvpLHhH==

\�<̂cw<\\\h\\\OX|JLZSỲ-�e[gf
TeLH[T̀e-MH
=[eMZYef-H
=[HfYRTRe-MH
fH[x̀Te

f0, f0, Oz\ [{-�<\\\6\\\\ [{-PJ\<\\\6\\\\ Jzh\̂ hJ\JO
OwWPzW�c

}rm~rvpY+2+753-
�r�m�~r�novpY+2+753-
}lqo�lp�p�omu�lvpL010-=389/-=/..+9-
�ou~m���lp�onr��rqrpqlp���onlp��omnrqlvpL010-=389/-=/..+9-+-,-R-�-e-X-,B2:.3-01050/.6-e80E01/.-2+-NAD805/-X
+798:9:8/-2+-/>3-1/7-538+7-/;:.-83�/.-6-501;/-3:-./8/1K/-6-@32+123-7+8-D053.38-<-T3,-z-14Q+07-53,@.+9376-5/2/-:,-53,
7:/7-D/12+K/76-./9+8/076-.31E/801/7-+-8+7@+590Q/7-9-8/17Q+8701/7-2+-8+?38>36-7+123-/-D/12+K/-+,-5I/@/-LMN-8+Q+79023
+,-./,01/23-,+./,410536-1/7-538+7-,/2+08/-1/9:8/.-5./83-3:-501;/-5./83<-=832:;023-+,-/>3-+798:9:8/.6-53,-8+?38>3
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+,-./,012,3-4.53+062,.1/1027-08039,.15:;34.97<.02,0,<1+07.,+03=,90123,+74.,+03>1226?1<4.6+3>72<1.1.21-3-01+01.@
97227-A7B.C-51--62,.D,.9E,5,.,.5,2032.D1.F<<B.C-51--62,.D,.=,+D1G,.HIJ.,.5,2032.D1.K4L9<B.I1M1+D7.1+9,3;,2
512>130,<1+01B.N-.<1D3D,-.N;O;P.57--61<.<,.2.?.1.<.D.1.0.7./.1.2.Q.+.9.3.,.D.1.L.R.S.T.NOUVWNS.F4XX<.T.ONWYVWNS
K4ZX<.[\]UCW]N̂.T.ONWYVWNS.K4_F<.[C̀ UCW]N̂.T.aWbJV]I\INICS.X4ZX<.TPNaNP\INIC.IC.aCcbS.LXXd?e+fM1/g

PNaNP\INIC.UbUNO.Ib.H\]\.abWUN.aNOCUC.KLXXd?.
hijklmnomlpqjlrosmHCeCaa

tKBZZLBFuveXXXKTwwxyH
CzV\aNHC]Ubc
OUIN

c3< c3< KtX W{.uBZXX4XXXX W{.wFuBXXX4XXXX FteXZeFXFK
KvSXLSFZ

|oj}osmC+?1-~-01<-.
�o�j�}o�klsmC+?1-~-01<-.
|inl�im�m�ljr�ismH3+3.a720,.a,/,01-.
�lr}j���im�lko��onomnim���lkim��ljkonismH3+3.a720,.a,//10.1.<.N.�.b.T.<:D6/7.3+393,/4.b23?3+,/.D1.J8=239,.T
1-026062,.D1.,�7.+,-.9721-.,�6/.27~,/4.93+�,.76./,2,+G,4.57D1+D7.-12.=397/72B.P7<.t.+fM13-.97<5/107-4.9,D,.6<.97<
-6,-.=,+D1G,-4./,012,3-4./7+?,23+,-.1.21-51903M,-.02,+-M12-3+,-.D1.21>72�74.-1+D7.,.=,+D1G,.1<.9E,5,.HIJ.21M1-03D7
1<./,<3+,D7.<1/,<f+3974.+,-.9721-.<,D132,.+,062,/.9/,27.76.93+�,.9/,27B.a27D6�3D7.1<.,�7.1-026062,/4.97<.21>72�7
+,-./,012,3-4.53+062,.1/1027-08039,.15:;34.97<.02,0,<1+07.,+03=,90123,+74.,+03>1226?1<4.6+3>72<1.1.21-3-01+01.@
97227-A7B.C-51--62,.D,.9E,5,.,.5,2032.D1.F<<B.C-51--62,.D,.=,+D1G,.HIJ.,.5,2032.D1.K4L9<B.I1M1+D7.1+9,3;,2
512>130,<1+01B.N-.<1D3D,-.N;O;P.57--61<.<,2?1<.D1.07/12Q+93,.D.1.L.RS.T.NOUVWNS.F4XX<.T.ONWYVWNS.K4ZX<
[\]UCW]N̂.T.ONWYVWNS.K4_F<.[C̀ UCW]N̂.T.aWbJV]I\INICS.X4ZX<.T.PNaNP\INIC.IC.aCcbS.LXXd?e+fM1/g

PNaNP\INIC.UbUNO.Ib.H\]\.abWUN.aNOCUC.KLXXd?B.
hijklmnomlpqjlrosmHCeCaa

_uBLFKBtuKeXXXKTLwPNaCOO\.�
PNaCOO\.OUIN

c3< c3< KtX W{.KXBXXX4XXXXW{.KBtXXBXXX4XXXXFteXZeFXFK
FKSXXSXv

|oj}osmUCICcPb.
�o�j�}o�klsmUCICcPb.
|inl�im�m�ljr�ismH\]\.abWUN.aNOOCU.
�lr}j���im�lko��onomnim���lkim��ljkonismH3+3.a720,.a,//10.1.<.N.�.b.T.<:D6/7.3+393,/4.b23?3+,/.D1.J8=239,.T
1-026062,.D1.,�7.+,-.9721-.,�6/.27~,/.4.93+�,.76./,2,+G,.4.57D1+D7.-12.=397/72.B.P7<.t.+fM13-.97<5/107-4.9,D,.6<.97<
-6,-.=,+D1G,-4./,012,3-4./7+?,23+,-.1.21-51903M,-.0.2,+-M12-3+,-.D1.21>72�74.-1+D7.,.=,+D1G,.1<.9E,5,.HIJ.21M1-03D7
1<./,<3+,D7.<1/,<f+3974.+,-.9721-.<,D132,.+,062,/.9/,27.76.93+�,.9/,27B.a27D6�3D7.1<.,�7.1-026062,/4.97<.21>72�7
+,-./,012,3-4.53+062,.1/1027-08039,.15:;34.97<.02,0,<1+07.,+03=,90123,+74.,+03>1226?1<4.6+3>72<1.1.21-3-01+01.@
97227-A7B.C-51--62,.D,.9E,5,.,.5,2032.D1.F<<B.C-51--62,.D,.=,+D1G,.HIJ.,.5,2032.D1.K4L9<B.I1M1+D7.1+9,3;,2
512>130,<1+01B.N-.<1D3D,-.N;O;P.57--61<.<,.2.?.1.<.D.1.0.7./.1.2.Q.+.9.3.,.D.1.L.R.S.T.NOUVWNS.F4XX<.T.ONWYVWNS
K4ZX<.[\]UCW]N̂.T.ONWYVWNS.K4_F<.[C̀ UCW]N̂.T.aWbJV]I\INICS.X4ZX<.TPNaNP\INIC.IC.aCcbS.LXXd?e+fM1/g

PNaNP\INIC.UbUNO.Ib.H\]\.abWUN.aNOCUC.KLXXd?B.
hijklmnomlpqjlrosmHCeCaa

FFBwXvB_uZeXXXKTuFCPc.PbHCWP\b
C.cCWx\Pbc
OUIN

c3< c3< KtX W{.KXBXXX4XXXXW{.KBtXXBXXX4XXXXFueXZeFXFK
KFSFZSKZ

|oj}osm-,.?2657.
�o�j�}o�klsm-,.?2657.
|inl�im�m�ljr�ism<3+3.5720,.51/10.
�lr}j���im�lko��onomnim���lkim��ljkonismH3+3.a720,.a,//10.1.<.N.�.b.T.<:D6/7.3+393,/4.b23?3+,/.D1.J8=239,.T
1-026062,.D1.,�7.+,-.9721-.,�6/.27~,/.4.93+�,.76./,2,+G,.4.57D1+D7.-12.=397/72.B.P7<.t.+fM13-.97<5/107-4.9,D,.6<.97<
-6,-.=,+D1G,-4./,012,3-4./7+?,23+,-.1.21-51903M,-.0.2,+-M12-3+,-.D1.21>72�74.-1+D7.,.=,+D1G,.1<.9E,5,.HIJ.21M1-03D7
1<./,<3+,D7.<1/,<f+3974.+,-.9721-.<,D132,.+,062,/.9/,27.76.93+�,.9/,27B.a27D6�3D7.1<.,�7.1-026062,/4.97<.21>72�7
+,-./,012,3-4.53+062,.1/1027-08039,.15:;34.97<.02,0,<1+07.,+03=,90123,+74.,+03>1226?1<4.6+3>72<1.1.21-3-01+01.@
97227-A7B.C-51--62,.D,.9E,5,.,.5,2032.D1.F<<B.C-51--62,.D,.=,+D1G,.HIJ.,.5,2032.D1.K4L9<B.I1M1+D7.1+9,3;,2
512>130,<1+01B.N-.<1D3D,-.N;O;P.57--61<.<,.2.?.1.<.D.1.0.7./.1.2.Q.+.9.3.,.D.1.L.R.S.T.NOUVWNS.F4XX<.T.ONWYVWNS
K4ZX<.[\]UCW]N̂.T.ONWYVWNS.K4_F<.[C̀ UCW]N̂.T.aWbJV]I\INICS.X4ZX<.TPNaNP\INIC.IC.aCcbS.LXXd?e+fM1/g
PNaNP\INIC.UbUNO.Ib.H\]\.abWUN.aNOCUC.KLXXd?B.Y,2,+03,S.<f+3<7.D1.F.,+7-.,.5,2032.D,.D,0,.D1.1+021?,B.b-
527D607-.D1M1<.M32.,97<5,+E,D7-.D1.07D,-.,-.51�,-.21-51903M,-.@.-6,.<7+0,?1<.97<5/10,4.=1<.97<7.D1

>7/D12e>7/E107.723?3+,/.D7.>,=239,+01.97<.1-5193>39,��1-.D7.<,0123,/.B.
hijklmnomlpqjlrosmHCeCaa

�o�}lrm[b=-S./,+91-.97<.�.+,.>21+01.>72,<.1;9/6fD7-.51/7.521?71327̂

�o�ijmnim�o�}l ��h���h� �oko��ijom�l��rkji

W{.KXBXXX4XXXX _uBLFKBtuKeXXXKTLw FueXZeFXFK.KuSXXSXXSvwX

W{.KXBXXX4XXXX FFBwXvB_uZeXXXKTuF FueXZeFXFK.KuSXXSXXSvwX

W{.uBZXX4XXXX tKBZZLBFuveXXXKTww FueXZeFXFK.KuSXXSXXSvwX

W{.uBXXX4XXXX XuBZ_wBXXXeXXXKTvF FueXZeFXFK.KuSXXSXXSvwX

W{.tB_LX4XXXX FwBKKuBtvXeXXXKTut FueXZeFXFK.KuSXXSXXSvwX

W{.tBFv_4XXXX X_BKvvBvvweXXXKTLw FueXZeFXFK.KuSXXSXXSvwX

W{.FB___4XXXX tXBKw_BwKFeXXXKTvt FueXZeFXFK.KuSXXSXXSvwX

W{.FB_tZ4_LXX FFBLwwBKKXeXXXKTLZ FueXZeFXFK.KuSXXSXXSvwX

W{.FBvFK4FLXX ttBwutB_u_eXXXKTw_ FueXZeFXFK.KuSXXSXXSvwX

W{.FBvXX4XXXX X_BKvvBvvweXXXKTLw FueXZeFXFK.KuSKLSFKStFX

W{.FB__Z4XXXX tKBZZLBFuveXXXKTww FueXZeFXFK.KuSKvSKKSvXt

W{.tB_uX4XXXX _uBLFKBtuKeXXXKTLw FueXZeFXFK.KuSK_St_StZt

W{.FBZtF4XXXX FwBKKuBtvXeXXXKTut FueXZeFXFK.KuSK_SuvSuLt

W{.FBwuX4XXXX FFBLwwBKKXeXXXKTLZ FueXZeFXFK.KuSFvSLuSLwv

W{.FBvtF4XXXX FwBKKuBtvXeXXXKTut FueXZeFXFK.KuSFZSLLSKvX

W{.FBKwX4XXXX X_BKvvBvvweXXXKTLw FueXZeFXFK.KuSFZSLwSLKv

W{.FBFXX4XXXX ttBwutB_u_eXXXKTw_ FueXZeFXFK.KuSF_SuXSvXt

W{.FBvXX4XXXX FwBKKuBtvXeXXXKTut FueXZeFXFK.KuSF_SLXSuwX

W{.FBtXX4XXXX FFBLwwBKKXeXXXKTLZ FueXZeFXFK.KuStXSuKStwX
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,-./012345555 360//702859555/:72 3795;9353/./7<27<72<6/2

,-./0;=545555 510/8808869555/:=6 3795;9353/./7<2=<51<=12

,-./081545555 510/8808869555/:=6 3795;9353/./7<21</8<675

>?@ABCDEFBGAHIJKBEALBALBEBGMIFBANOPOQQAMIRIA@ADFBG

OSBJF@EAL@ATFBG

OSBJF@ UIFI VWEBRSIXYBE

Z[\]̂ _̂̀ ][ab._[cdef].g]
ĥbhbfa_f

3795;9353/
/7<52<77

i[cdef].g].ĥbhbfa_f.gb.ea]̀ .je[_dek_g_0

il]̂am̂_
3795;9353/
/7</=<5/

na]̀ ._l]̂ab0

Z[\]̂ _̂̀ ][ab.]a_h_
_l]̂a_

3795;9353/
/7<21<52

Z[\]̂ _̂g_.]a_h_._l]̂a_.gb.ea]̀ 0

n[o\eb./_.]a_h_.j]\p_g_
3795;9353/
/7<21<52

n[o\eb.g_.]a_h_.j]\p_g_0.qb̂[]\]gb̂]f.\b[rb\_gbf<.qb̂[]\]gb̂]f.sm]._ĥ]f][a_̂_̀
d_[\].][â].,-./0;=545555.].,-.3011;455550

Z[\]̂ _̂̀ ][ab
3795;9353/
/7<77<57

na]̀ .][\]̂ _̂gb0

Z[\]̂ _̂̀ ][ab.]a_h_
j]\p_g_

3795;9353/
/7<77<57

Z[\]̂ _̂g_.]a_h_.j]\p_g_.gb.ea]̀ 0

il]̂am̂_.gb.ĥ_kb.:
tb[rb\_uvb._[]wb

3795;9353/
/7<=;<37

tb[rb\_gb.h_̂_.][reb.g]._[]wb.b.jb̂[]\]gb̂.xi.yz{|z}ix.|Z.itz.}~|i4.t{��9t�q<
510/8808869555/:=60

Z[\]̂ _̂̀ ][ab.gb.ĥ_kb.:
tb[rb\_uvb._[]wb

3795;9353/
/=<=7<35

Z[\]̂ _̂gb.b.ĥ_kb.g].tb[rb\_uvb.g].i[]wb.h]db.jb̂[]\]gb̂.xi.yz{|z}ix.|Z.itz
}~|i4.t{��9t�q<.510/8808869555/:=60

il]̂am̂_.gb.ĥ_kb.:
tb[rb\_uvb._[]wb

3795;9353/
/6<58<53

tb[rb\_gb.h_̂_.][reb.g]._[]wb.b.jb̂[]\]gb̂.xi.yz{|z}ix.|Z.itz.}~|i4.t{��9t�q<
510/8808869555/:=60

Z[\]̂ _̂̀ ][ab.gb.ĥ_kb.:
tb[rb\_uvb._[]wb

3795;9353/
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Z[\]̂ _̂gb.b.ĥ_kb.g].tb[rb\_uvb.g].i[]wb.h]db.jb̂[]\]gb̂.xi.yz{|z}ix.|Z.itz
}~|i4.t{��9t�q<.510/8808869555/:=60

il]̂am̂_.gb.ĥ_kb.:
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tb[rb\_uvb._[]wb

2595;9353/
/7</2<33

tb[rb\_gb.h_̂_.][reb.g]._[]wb.b.jb̂[]\]gb̂.xi.yz{|z}ix.|Z.itz.}~|i4.t{��9t�q<
510/8808869555/:=60

Z[\]̂ _̂̀ ][ab.gb.ĥ_kb.:
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Z[\]̂ _̂gb.b.ĥ_kb.g].tb[rb\_uvb.g].i[]wb.h]db.jb̂[]\]gb̂.xi.yz{|z}ix.|Z.itz
}~|i4.t{��9t�q<.510/8808869555/:=60

i\]ea].g].ĥbhbfa_
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C̀ _̂q�̂ WE;F;{W��a�W~;Uj�yV;Cqr_q�̂ WE;F;<�Yeâ v̀vWvq~;pj�pV;F;]W<W]̀vWvq;vq;<q�Y~;zpp�d�:mnBA�
]W<W]̀vWvq;_Y_W{;vY;8̀ ^̀;<Y�_W;<W{q_q;Uzpp�ds;89:9;<=>?@;<@AAB?;BV;WXY;BZ?>H?H>@;A;V[\HA=;]Ŷ _̀ âWXbY;c
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TfQO75�[}ZL̂ }c�5U5Yĉ �X̂ ch5TfRW75�L�ZL̂ }c�5U5N̂ ]�X}b[bcbLh5OfQO75U5acNca[bcbL5bL5NL̀ ]h5iOO_�M2��4=�
acNca[bcbL5Z]ZcYhTiOO_�5�-/-230-h57�20765<45W5-2685-59-/30/5<-5<-3-5<45423/4�->]859/6<{3685<4�475�0/
-1679-2�-<685<4536<-85-8594:-85/4894130�-85�58{-57623-�4751679=43-f5.47516765<45,6=<4/M,6=�43656/0�02-=5<6

,-./01-23451675489410,01-:;485<657-34/0-=>5
?@ABCDEFDCGHACIFJDKLMLNN

�FokCID�].8h5=-214851675�52-5,/42345,6/-754�1={�<68594=659/4�640/6�

rFp@ADE@D�FokC ��?�q�?l tFBFq�@AFD�C�nIBA@
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ê5g>gROfOOOO RP>iWT>gPTMOOOTUiS WPMOQMWOWT5TPhWOhTQhPgO
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tb[rb\_uvb._[]wb

3685:8353/
/6;=:;22

tb[rb\_gb.h_̂_.][reb.g]._[]wb.b.jb̂[]\]gb̂.xi.yz{|z}ix.|Z.itz.}~|i4.t{��8t�q;
5<0/7707718555/9=10

Z[\]̂ _̂̀ ][ab.gb.ĥ_kb.9
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i\]ea].e[geregm_d.g_.ĥbhbfa_0.qb̂[]\]gb̂;.xi.yz{|z}ix.|Z.itz.}~|i4.t{��8t�q;
5<0/7707718555/9=14.h]db.̀ ]dpb̂.d_[\].g].,-./06<5455550

�_ledea_uvb.g].jb̂[]\]gb̂
2585:8353/
/7;/3;/7
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/0:=545555.].,-.30<<:45555.hbg]̂c.][re_̂.m̀ .d_[\].�[e\b.].j]\p_gb._a�.�f./6;66;52.gb

ge_.3685:8353/0

xefa]̀ _ 3685:8353/
/6;62;5<
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z.jb̂[]\]gb̂.g_.ĥbhbfa_.[b.r_db̂.g].,-.3025545555.[vb.][rebm.d_[\].�[e\b.].j]\p_gb
h_̂_.b.ea]̀ ./0

xefa]̀ _ 3685:8353/
/6;66;56
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WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:3740
8259449

Assinado de forma digital por WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37408259449 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM 
BRANCO), ou=Autenticado por AR Instituto 
Fenacon, cn=WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37408259449 
Dados: 2021.08.30 17:59:44 -03'00'
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37408259449Usuário:

30/08/2021 18:51:46Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

SA GONDOLAS DE ACO LTDA Adimplente09177776
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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]_ipì r̂pab�g²̂_̂rhgica�b�
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¸firpgciĉ �Fzvu ¹rgciĉ bĉ b²a_r̂ hg̀ r̂pa�FHQNZRZV
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4407 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0935946

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA 0937762
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10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  
EMPRESA DECLARADA VENCEDORA APRESENTOU
ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ANEXO À PROPOSTA
DOCUMENTOS EVENTOS 0937717;0937718;0937720

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X   

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG 0938038

 

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X NÃO FOI NECESSÁRIO, CONSULTA SITE RECEITA ESTADUAL
MG DOMICÍLIO FISCAL DA EMPRESA ADJUDICADA

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CERTIDÕES ANEXAS/ TRABALHISTA/TCU/CNJ/PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA E FALENCIA E CONCORDATA 0938033

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0938042

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0938031

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1
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18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X CONFORME ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X  INFORMADO NO ITEM 10 DO PRESENTE PAPEL DE
TRABALHO

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0938040

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0938043

30- Havendo interposição de recurso, houve a
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adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta- DOCUMENTOS CONFORME ITEM 10 DO PRESENTE
PAPEL DE TRABALHO

Resultado Fornecedor - 0938041

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 30/08/2021, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0938045 e o código CRC CCC885F0.

0000645-86.2021.6.02.8000 0938045v5
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0000645-86.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 36/2021

 

Parecer nº 1045 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 36/2021, objetivando o registro
de preços de bens permanentes do tipo MINI porta palete, a fim de
atender à demanda das Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, conforme  termo de referência (0920971), aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração (0921658) e especificações
descritas no Anexo Único (0920971).

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força da

Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI nº 0004888-
15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua obrigatoriedade em
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, temos que o ANEXO
XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO –
PREGÃO foi lançado no  evento SEI nº 0938045.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

 

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet -
 0927443

DOU - 0928245

Portal - 0928262

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

 

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 0927443

DOU - 0928245

Portal - 0928262

 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM

Publicação em:

06/08/2021
(Comprasnet)

09/08/2021 (DOU)

09/08/2021 (Portal)

Ata Pregão
36/2021 (0938040)
- 24/08/2021

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão
36/2021 (0938040)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM

Termo de
Adjudicação -
 0938043

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
SIM

Termo Resultado
por fornecedor -
0938041
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7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM

Conforme contido
na Informação
4407 - 0938045

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 0938045

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM

0937717

0937718

0937720

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 0937762

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 0938033

CADIN: 0938042

 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 4407 -
 0938045

 

Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela
Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 36/2021,
que visa o registro de preços de bens permanentes do tipo MINI
porta palete, a fim de atender a demanda das Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (0938041), tendo como licitante vencedor dos itens 1 e
2, a Empresa SA GONDOLAS DE ACO LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 09.177.776/0001-56, pelo melhor lance no valor total do
fornecedor de R$ 515.800,00 (quinhentos e quinze mil e oitocentos
reais).

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
01/09/2021, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 01/09/2021, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 01/09/2021, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0938261 e o código CRC 861EEF6F.

0000645-86.2021.6.02.8000 0938261v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 01 de setembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 36/2021, objetivando o registro
de preços de bens permanentes do tipo MINI PORTA PALLET, a fim
de atender à demanda das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
conforme Termo de Referência (0920971), aprovado pelo Senhor
Secretário de Administração, por conduto do Despacho GSAD
0921658, e especificações descritas no Anexo Único (0920971).

 
Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº 1045/2021

(0938261), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral concluiu pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela
Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 36/2021,
conforme relatório Resultado por Fornecedor (0938041), tendo como
licitante vencedor dos itens 1 e 2, a Empresa SA GONDOLAS DE
ACO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.177.776/0001-56, pelo
melhor lance no valor total do fornecedor de R$ 515.800,00
(quinhentos e quinze mil e oitocentos reais).

 
Dessa forma, tendo em vista a regularidade de todos os

atos procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes autos eletrônicos
conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 02/09/2021, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939639 e o código CRC 44DDB7F5.

0000645-86.2021.6.02.8000 0939639v1
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PROCESSO : 0000645-86.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 23/2021. Registro de Preços. Bens permanentes do tipo Mini Porta Pallet.

 

Decisão nº 1955 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
por meio do Parecer nº 1045/2021 (0938261), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n° 36/2021, que tem
por objeto o Registro de Preços para aquisição de bens permanentes
do tipo MINI PORTA PALLET, a fim de atender à demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme especificações
descritas no Termo de Referência e seu Anexo Único
(0920971), elaborado pela SEALMOX e aprovado pelo Senhor
Secretário de Administração por intermédio do Despacho
GSAD 0921658. 

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa licitante
vencedora dos itens 1 e 2, SA GONDOLAS DE AÇO LTDA,  inscrita
no CNPJ sob o nº 09.177.776/0001-56, pelo melhor lance no valor
total de R$ 515.800,00 (quinhentos e quinze mil e oitocentos
reais), de acordo com o Resultado por Fornecedor (0938041) e em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0938040), mais o Termo de Adjudicação (0938043).

À Secretaria de Administração, para as providências
tendentes ao cumprimento da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
03/09/2021, às 12:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0940265 e o código CRC 47F8D913.

0000645-86.2021.6.02.8000 0940265v7
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00036/2021 (SRP)

 
Às 14:23 horas do dia 03 de setembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0000645-86.2021,
Pregão nº 00036/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Caixa palete
Descrição Complementar: Mini Porta Pallet - módulo inicial, Com 3 Longarinas, com bandeja em MDF, nas cores
MADEIRA NATURAL, LARANJA, AZUL OU CINZA. Produzido em aço resistente, com reforço nas laterais, pintura
eletrostática epóxi, com tratamento antibacteriano, antiferrugem, uniforme e resistente. Especificações técnicas: Medidas
com tolerância de mais ou menos 10%: - ALTURA: 2,00m - LARGURA: 1,80m (INTERNA) - LARGURA: 1,92m (EXTERNA)
- PROFUNDIDADE: 0,80m -CAPACIDADE DE PESO: 500Kg POR NÍVEL; Garantia: mínima de 2 anos a partir da data de
entrega. Os produtos devem vir acompanhados de todos as peças respectivas à sua montagem completa. REFERÊNCIAS:
http://www.rodipa.com.br/mini-porta-paletesrodipa; https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/mini-porta-pallet-
moduloinicial/
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 130 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.177,1600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: SA GONDOLAS DE ACO LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.790,0000 e a quantidade de 130
Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 30/08/2021
17:50:18 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO

LTDA, CNPJ/CPF: 09.177.776/0001-56, Melhor lance: R$ 1.790,0000

Homologado 03/09/2021
14:23:10

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 2
Descrição: Caixa palete
Descrição Complementar: Mini Porta Pallet - módulo CONTINUAÇÃO referente ao item 01 deste grupo. Com 3
Longarinas, com bandeja em MDF, nas cores MADEIRA NATURAL, LARANJA, AZUL OU CINZA. Produzido em aço
resistente, com reforço nas laterais, pintura eletrostática epóxi, com tratamento antibacteriano, antiferrugem, uniforme e
resistente. Especificações técnicas: Medidas com tolerância de mais ou menos 10%: - ALTURA: 2,00m - LARGURA: 1,80m
(INTERNA) - LARGURA: 1,92m (EXTERNA) - PROFUNDIDADE: 0,80m -CAPACIDADE DE PESO: 500Kg POR
NÍVEL;Garantia: mínima de 2 anos a partir da data de entrega. Os produtos devem vir acompanhados de todos as peças
UNID 30 respectivas à sua montagem completa. REFERÊNCIAS: http://www.rodipa.com.br/mini-porta-paletesrodipa;
https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/mini-porta-pallet-moduloinicial/
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 190 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.869,4300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: SA GONDOLAS DE ACO LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.490,0000 e a quantidade de 190
Unidade .

 
Eventos do Item
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Evento Data Nome Observações

Adjudicado 30/08/2021
17:50:18 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO

LTDA, CNPJ/CPF: 09.177.776/0001-56, Melhor lance: R$ 1.490,0000

Homologado 03/09/2021
14:23:18

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 
 

 Data de abertura:  24/08/2021 14:00
 Número da portaria:  PORTARIA 168/2021
 Data de portaria:  07/04/2021
 Número do processo:  0000645-86.2021
 Número do pregão:  00036/2021 (SRP)
 Objeto:  Registro de Preços de bens permanentes do tipo MINI porta palete,

 
 
    Item 1

Descrição: Caixa palete
Descrição Complementar: Mini Porta Pallet - módulo inicial, Com 3 Longarinas, com bandeja em MDF, nas cores
MADEIRA NATURAL, LARANJA, AZUL OU CINZA. Produzido em aço resistente, com reforço nas laterais, pintura
eletrostática epóxi, com tratamento antibacteriano, antiferrugem, uniforme e resistente. Especificações técnicas: Medidas
com tolerância de mais ou menos 10%: - ALTURA: 2,00m - LARGURA: 1,80m (INTERNA) - LARGURA: 1,92m (EXTERNA) -
PROFUNDIDADE: 0,80m -CAPACIDADE DE PESO: 500Kg POR NÍVEL; Garantia: mínima de 2 anos a partir da data de
entrega. Os produtos devem vir acompanhados de todos as peças respectivas à sua montagem completa. REFERÊNCIAS:
http://www.rodipa.com.br/mini-porta-paletesrodipa; https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/mini-porta-pallet-
moduloinicial/
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 130 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 2.177,1600  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
09.177.776/0001-56 SA GONDOLAS DE ACO LTDA 130 R$ 1.790,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 03/09/2021 14:23 Data/Hora Final: 06/09/2021 14:22
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 06/09/2021 14:40
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 1.790,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
1 26.114.370/0001-43 J2 MERCANTIL EIRELI 130 03/09/2021 15:49:09

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

03/09/2021
14:23:10

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 03/09/2021
14:23 com data fim prevista para 06/09/2021 14:22 pelo valor de R$

1.790,0000.
Adesão ao cadastro

de reserva
03/09/2021
15:49:08 - Fornecedor 26.114.370/0001-43 - J2 MERCANTIL EIRELI aderiu ao

cadastro de reserva.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

06/09/2021
14:40:49

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 2
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Descrição: Caixa palete
Descrição Complementar: Mini Porta Pallet - módulo CONTINUAÇÃO referente ao item 01 deste grupo. Com 3
Longarinas, com bandeja em MDF, nas cores MADEIRA NATURAL, LARANJA, AZUL OU CINZA. Produzido em aço
resistente, com reforço nas laterais, pintura eletrostática epóxi, com tratamento antibacteriano, antiferrugem, uniforme e
resistente. Especificações técnicas: Medidas com tolerância de mais ou menos 10%: - ALTURA: 2,00m - LARGURA: 1,80m
(INTERNA) - LARGURA: 1,92m (EXTERNA) - PROFUNDIDADE: 0,80m -CAPACIDADE DE PESO: 500Kg POR
NÍVEL;Garantia: mínima de 2 anos a partir da data de entrega. Os produtos devem vir acompanhados de todos as peças
UNID 30 respectivas à sua montagem completa. REFERÊNCIAS: http://www.rodipa.com.br/mini-porta-paletesrodipa;
https://elytmoveisdeaco.com.br/produto/mini-porta-pallet-moduloinicial/
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 190 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 1.869,4300  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
09.177.776/0001-56 SA GONDOLAS DE ACO LTDA 190 R$ 1.490,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 03/09/2021 14:23 Data/Hora Final: 06/09/2021 14:22
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 06/09/2021 14:40
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 1.490,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
1 26.114.370/0001-43 J2 MERCANTIL EIRELI 190 03/09/2021 15:49:09

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

03/09/2021
14:23:18

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 03/09/2021
14:23 com data fim prevista para 06/09/2021 14:22 pelo valor de R$

1.490,0000.
Adesão ao cadastro

de reserva
03/09/2021
15:49:08 - Fornecedor 26.114.370/0001-43 - J2 MERCANTIL EIRELI aderiu ao

cadastro de reserva.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

06/09/2021
14:40:49

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
À SLC, para publicação do resultado do certame e

convocação dos adjudicatários para assinatura das
respectivas atas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/09/2021, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941564 e o código CRC 1DB41B27.

0000645-86.2021.6.02.8000 0941564v1
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06/09/2021 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6621771 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 06/09/2021 18:35:13
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6621771
   Data prevista de publicação: 08/09/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

13812864 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 36-2021 - SA
GONDOLAS DE AAO LTDA.rtf

142985b9f246d67f
79f8be9d138dea56 5,00 R$

165,20

13812865 Aviso de RetificaAAo - (Aviso de HomologaAAo - PE 31-
2021) - PA 0002806-69.2021.6.02.8000.rtf

a2167db48c7471a7
f29a312daf75fd5d 4,00 R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 9,00 R$
297,36
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021090800130

130

Nº 170, quarta-feira, 8 de setembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000309, emitida em 30/08/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: Verdanatech Com. e Servs. de Informática Ltda. Objeto: Participação de
servidores no curso "Gestão de Serviços com GLPI". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c
13, VI, ambos da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido:
168417. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho: R$ 8.000,00. Proc. nº
T R F 2 - EO F - 2 0 2 1 / 0 0 1 5 8 .

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Processo n.º 0013529-64.2016.4.03.8000 Espécie: Acordo de Cooperação 01.002.10.2021.
Partícipes: Tribunal Regional Federal da 3.ª Região - TRF3, CNPJ n.° 59.949.362/0001-76 e
Associação dos Advogados de São Paulo - AASP, CNPJ n.° 62.500.855/0001-39, tendo como
interveniente a Justiça Federal de 1.º Grau em São Paulo - JFSP, CNPJ n.º 05.445.105/0001-
78. Objeto: conjugação de esforços para a ampliação da utilização do sistema Processo
Judicial Eletrônico - PJe, na Justiça Federal da 3.ª Região. Fundamento Legal: Lei n.º
13.019/2014, Decreto n.º 8.726/2016 e Lei n.º 9.784/1999. Data da Assinatura:
31/08/2021. Vigência: 60 (sessenta) meses. Valor: Não haverá transferência de recursos
financeiros entre os partícipes. Signatários: pelo TRF3: Desembargador Federal Presidente
Mairan Gonçalves Maia Júnior, pela JFSP: Marcio Ferro Catapani (Juiz Federal Diretor do
Foro da Seção Judiciária de São Paulo) e pela AASP: Dra. Viviane Girardi (Presidente) e Dr.
André Almeida Garcia (1° tesoureiro).

DIRETORIA-GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 - RP

PROCESSO SEI Nº 0269690-37.2021.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 5301/2021, de 17/08/2021, torna

público que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o
procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 011/2021 - RP Registro de Preços para
contratação de consultoria especializada para prestação de serviço de Auditoria Externa de
Segurança (Teste de Invasão ou Pentest) em aplicações, serviços, infraestrutura e demais
ativos de tecnologia da informação, adjudicado à empresa Enoque Informática Ltda., com
o valor unitário da hora de R$ 55,00.

São Paulo, 2 de setembro de 2021.
RENATO ARRUDA ROCHA MONTEIRO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO nº 02/2021. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e
FAMAQUI EDUCACIONAL LTDA. OBJETO: Estágio junto ao Tribunal. BASE LEGAL: art. 116 e
parágrafos da Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 06/09/2026. P.A. 0007042-75.2021.4.04.8000.
ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em exercício, em
06/09/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 08-A/2021; Proc. SEI nº 0002803-17.2021.6.02.8000; PE nº 27/2021; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses,
contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 02/09/2021; Objeto: Registro de
Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, lote, item, marca, unidade, quantidade,
valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 27/2021, no site: www.tre-
al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); MRB
DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP, CNPJ nº 12.183.082/0001-36,
lote 1: Item 01, NOVIÇA, unidade, 180, R$ 36,37, R$ 6.546,60; Item 02, ALIANÇA, unidade,
180, R$ 5,28, R$ 950,40; Item 03, ALIANÇA, unidade, 230, R$ 4,40, R$ 1.012,00; Item 04,
MULTIMIX, unidade, 130, R$ 2,70, R$ 351,00; Item 05, ALIANÇA, unidade, 180, R$ 3,64, R$
655,20; Item 06, MERCOMPLAS, unidade, 180, R$ 13,53, R$ 2.435,40; Item 07,
MERCOMPLAS, unidade, 150, R$ 52,53, R$ 7.879,50; Item 08, ZAMAC, unidade, 60, R$
26,14, R$ 1.568,40; lote 2: Item 09, NOBRE, rolo, 200, R$ 95,67, R$ 19.134,00; Item 10,
VELUD, pacote, 3.700, R$ 4,14, R$ 15.318,00; Item 11, NOBRE, caixa, 384, R$ 71,42, R$
27.425,28; lote 3: Item 12, DANNY, pacote, 700, R$ 3,69, R$ 2.583,00; Item 13, TECELAGEM
SÃO JOSÉ, unidade, 1.100, R$ 1,70, R$ 1.870,00; Item 14, SANY, caixa, 1.100, R$ 2,99, R$
3.289,00; Item 15, ULTRAFRESH, frasco, 1.200, R$ 6,52, R$ 7.824,00; Item 16, POLIAL,
frasco, 1.700, R$ 1,26, R$ 2.142,00; lote 5: Item 19, CLORITO, unidade, 3.000, R$ 1,42, R$
4.260,00; Item 20, NOBRE, galão, 560, R$ 24,04, R$ 13.462,40; Item 21, ORIENTAL, pacote,
300, R$ 13,10, R$ 3.930,00; Item 22, UZE, frasco, 1.600, R$ 2,49, R$ 3.984,00; Item 23,
UZE, frasco, 650, R$ 7,24, R$ 4.706,00. Valor total: R$ 131.326,18.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 08-B/2021; Proc. SEI nº 0002803-17.2021.6.02.8000; PE nº 27/2021; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses,
contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 02/09/2021; Objeto: Registro de
Preços para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, lote, item, marca, unidade, quantidade,
valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 27/2021, no site: www.tre-
al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); DELTA
INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ nº 17.602.864/0001-86, lote 4: Item 17, DELTA, galão,
400, R$ 25,00, R$ 10.000,00; Item 18, SELVENGEL, galão, 700, R$ 40,01, R$ 28.007,00;
Valor total: R$ 38.007,00.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0005860-43.2021.6.02.8000; Objeto: Contratação direta da empresa
MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
23.202.729/0001-46, visando à aquisição e montagem de tapumes; Valor total:
R$ 24.500,00. Fundamentação Legal: art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993.
Autorizado em 03/09/2021, pelo Des. Otávio Leão Praxedes, Presidente do
TRE/AL. Maceió, 06 de setembro de 2021. Ingrid Pereira de Lima Araújo -
Chefe da Seção de Licitações e Contratos.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021

Processo Administrativo SEI nº 0000645-86.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 03/09/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 36/2021, que tem por objeto o
Registro de Preços para aquisição de bens permanentes do tipo MINI PORTA PALLET, a fim
de atender à demanda das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme
especificações descritas no Termo de Referência e seu Anexo Único, adjudicado à empresa
S.A GÔNDOLAS DE AÇO LTDA, CNPJ n° 09.177.776/0001-56 (Itens 1 e 2), no valor total de
R$ 515.800,00, tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº
10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 6 de setembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Aviso de Homologação publicado no DOU do dia 26/08/2021, Seção 03, nº
162, pág. 117, onde se lê: "Registro de Preços para aquisição de material de consumo,
expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens/elétrico e
eletrônicos/consumo de TIC, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022", leia-se: "aquisição de material
de consumo, expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens/elétrico e
eletrônicos/consumo de TIC, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022".

Maceió/AL, 6 de setembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0013104-39.2021. Objeto: Registro de preço visando a eventual aquisição de
condicionadores de ar tipo 'janela', 'split system' e portátil.. Total de Itens Licitados: 19.
Edital: 08/09/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150, Paralela -
Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00027-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 08/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 22/09/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O edital
está disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço www.tre-
ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas através do telefone 71-3373-7084..

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 03/09/2021) 70013-00001-2021NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0011278-75.2021. Objeto: Registro de preço visando a eventual contratação
de assinaturas de suporte técnico de produtos homologados pela Red Hat.. Total de Itens
Licitados: 7. Edital: 08/09/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150,
Paralela - Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00028-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 08/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 21/09/2021 às 13h30 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: O edital está disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no
endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas através do telefone
71-3373-7084.

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro

(SIASGnet - 03/09/2021) 70013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 144º Termo Aditivo ao Contrato N.º 36/2017 celebrado com a empresa CINZEL
ENGENHARIA LTDA. Objeto: Este termo acrescer ao item 2.1 o serviço de fornecimento e
instalação de racks para os servidores de automação, controle de acesso e CFTV do
empreendimento; alterar o item 2.2, passando o acréscimo a corresponder à quantia de R$
60.834,16 (sessenta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos),
correspondente ao percentual aproximado de 0,1107% do valor inicial atualizado do
contrato; substituir as planilhas orçamentárias previstas no item 2.3 pelas planilhas
contidas em anexo. Fundamento: no art. 65, inciso I, alínea "a", da Lei n.º 8.666/93 e suas
alterações, c/c cláusula décima segunda do Contrato n.º 36/2017 e na decisão contida no
Processo PAD n.º 11.805/2020. Assina, pelo TRE, Desembargador Inácio de Alencar Cortez
Neto, Presidente. DATA: 02/09/2021
DES. INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
PRESIDENTE DO TRE-CE

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Proc. n.º 0004486-13.2021.6.12.8000. Objeto: inscrição de servidores no curso
"COMPLIANCE E GOVERNANÇA NO SETOR PÚBLICO". Fundamento legal: inciso II e §1º do
art. 25 c/c inciso VI do art. 13 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Contratado:
INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA, CNPJ n.º 06.070.152/0001-47. Valor:
19.584,00. Elemento: 3390.39. Declaração de Inexigibilidade Hardy Waldschmidt - Diretor-
Geral, em 25/08/2021. Ratificação: Julizar Barbosa Trindade- Presidente, em 01/09/2021.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Proc. n.º 0003799-36.2021.6.12.8000. Objeto: inscrição de servidores no curso
"Gestão de Projetos". Fundamento legal: inciso II e §1º do art. 25 c/c inciso VI
do art. 13 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Contratado: Fundação
Getúlio Vargas - FGV ON LINE, CNPJ n.º 33.641.663/0001-44. Valor: 3.864,00.
Elemento: 3390.39. Declaração de Inexigibilidade: Tatiana Quevedo de Souza
Rodrigues - Diretor-Geral em exercício, em 31/08/2021. Ratificação: Julizar
Barbosa Trindade- Presidente, em 01/09/2021.
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