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

 

Memorando nº 521 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 09 de junho de 2020.

Para: Coordenadoria de Serviços Gerais - COSEG.
Assunto: Termo de referência. Aquisição. Material para
manuteção de ar condicionados. Demandas ordinárias. 2020.

 

 
A Seção de Manutenção e Reparos – SMR elaborou

o Termo de Referência (0718232) cujo objeto é a aquisição de
material de consumo (material para manutenção em ar
condicionados do tipo split) necessário para atender as
demandas ordinárias das Unidades Administrativas do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tudo
conforme quantidade, características e especificações
descritas no Termo de Referência.

 
Desta forma, submeto o referido Termo de

Referência para análise e adoção das demais providências
necessárias.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 09/06/2020, às 20:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0718230 e o código CRC 41CF73EE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:
Aquisição imediata de peças de reposição, para

manutenções em aparelhos de ar condicionado, conforme
especificações constantes no Anexo Único.

2. JUSTIFICATIVAS:
2.1. Possibilitar o bom funcionamento dos

condicionadores de ar instalados no edifício Sede deste
Tribunal, visto que esses equipamentos são essenciais para
manter a boa climatização dos ambientes de trabalho,
oferecendo aos magistrados, servidores e terceirizados um
ambiente confortável para melhor desempenho de suas
atividades.

2.2. Existência de condicionadores de ar que não
estão operando plenamente por falta de peças;

2.3. Atender futuras demandas de peças de
condicionadores de ar nas dependências de todas as unidades
deste Regional.

2.4. Para esta aquisição propostas, a SMR entende,
s.m.j. que não se deve estabeler critérios de sustentabilidade,
pois o estabelecimento de tais critérios, poderiam ensejar
numa restrição de competição, indo de encontro ao principal
princípio do procedimento licitatório que é a busca da solução
mais vantajosa para a Administração.

3. OBJETIVO:
Garantir a infraestrutura apropriada às atividades

administrativas e judiciais.
4. ESPECIFICAÇÕES DAS PEÇAS E

QUANTITATIVOS:
Vide anexo único.
5. PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO
5.1 O prazo para entrega será de 30 (trinta) dias, a

contar do recebimento pela contratada da nota de empenho
emitida;

5.2 Entregue o objeto, este será recebido:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu

acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado. Durante 10 (dez) dias a partir da entrega,
serão aferidas as especificidades mencionadas neste termo de
referência, devendo a empresa, caso se verifique imperfeições
técnicas ou defeitos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento da notificação emitida pelo fiscal do contrato,
providenciar a imediata substituição;

b) definitivamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do
prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, observada as prescrições legais;

5.3 Em caso de impossibilidade do fornecimento de
peças no prazo do item 5.1, por motivos alheios à Contratada,
desde que devidamente justificado, poderá a Administração
estipular novo prazo, levando em conta os motivos expostos.

6. PRAZO DE GARANTIA DAS PEÇAS:
O prazo de garantia contra defeitos de fabricação
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ou vício oculto será de pelo menos 12 (doze) meses a contar
do recebimento definitivo das peças.

7. FORMA DE PAGAMENTO:
7.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente

nacional, mediante ordem bancária na conta-corrente
indicada pela Contratada, em até 10 (dez) dias, a contar do
atesto da nota fiscal/fatura ou documento equivalente.

7.2. Como condição para a efetivação do pagamento
deverá ser anexo a fatura, comprovante de regularidade fiscal,
certidão negativa de débitos trabalhistas e regularidade
perante o INSS e FGTS.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1 Responsabilizar-se por todos os impostos,

seguros, taxas, encargos, decorrentes do objeto do presente
instrumento;

8.2 Atender a todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas nos termos da Lei.

8.3 Fornecer na entrega do objeto, todos os
manuais técnicos necessários à sua utilização plena, bem
como estar todos os materiais devidamente embalados.

8.4 Indicar nome, e-mail e telefone do profissional
que atuará como preposto, devendo o mesmo se reportar
diretamente ao fiscal do contrato;

8.5 Em caso de defeito irreparável, decorrente de
fabricação, a Contratada deverá fazer a substituição por outra
peça de mesma especificação no prazo estipulado no item 8.6.

8.6 Providenciar para que eventuais defeitos no
material fornecido sejam prontamente corrigidos no decorrer
do período de garantia. Nesses casos, a Contratada deverá
substituir os conjuntos, componentes ou peças de reposição
por novos e originais, sem que isso implique em acréscimo no
preço contratado no prazo de 20 (vinte) dias a contar da
notificação, podendo, o prazo ser prorrogado, conforme o
item 5.3.

8.7 Quando do envio das faturas para pagamento, a
Contratada deverá apresentar ao gestor do contrato Nota
Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;

8.8 Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá
anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a opção, no
modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
9.1 Proporcionar à Contratada todas as condições

necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
estabelecidas no contrato;

9.2 Executar a fiscalização e controle na entrega do
objeto deste termo;

9.3 Efetuar o pagamento à Contratada, consoante
as condições estabelecidas no contrato;

9.4 Propiciar o acesso dos profissionais da
Contratada às suas dependências para entrega do objeto;

9.5 Prestar as informações e os esclarecimentos
que venham a ser solicitados pela Contratada,
proporcionando todas as condições para que a mesma possa
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

9.6 Comunicar imediatamente à Contratada
qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do
objeto;

9.7 Promover a fiscalização dos serviços sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro
próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as
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ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

9.8 Exigir o cumprimento de todos os
compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.9 Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre
que houver obrigação contratual pendente por parte da
empresa Contratada, até a devida regularização;

9.10 Acompanhar e fiscalizar a execução do
contrato por meio de servidor especialmente designado, em
conformidade com a legislação, que anotará em registro
próprio todas as ocorrências;

9.11 Notificar, por escrito, à Contratada, a
ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução
do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, se
for o caso, as penalidades previstas em lei.

10. LOCAL DA ENTREGA:
Todos os equipamentos deverão ser entregues na

Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av. Menino
Marcelo (também conhecida por Via Expressa), 7200 "D",
Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-000, no horário de
expediente normal deste Regional, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho.

11. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO:
A gestão ficará a cargo da Seção de Almoxarifado

(SEALMOX) e a fiscalização dos materiais será executada pela
Seção de Manutenção e Reparos (SMR).

 

ANEXO ÚNICO

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTITATIVO
DE AQUISIÇÃO
IMEDIATA 

1

Cabo PP
4x2,5mm². Fios de cobre
eletrolítico, seção circular,
têmpera mole, classe 5 de
encordoamento (NBR NM
280), isolamento das veias à
base de PVC, sem chumbo
anti-chama, classe térmica 70º
C e para cobertura externa
PVC classe térmica 60ºC (NBR
13249)

peça de
cem metros 5

2

Fita em PVC, cor
branca, 100mm x 10m, auto
aderente, sem adesivo.
Usada para proteção e
acabamento do duto de
isolamento de polietileno do
tubo de cobre (polipex,
isotubo) em instalações de
refrigeração e ar
condicionado.

rolo de
dez metros 100

Suporte para
condensadora de aparelho de
ar condicionado do tipo split
hi-wall. Sendo composto de a)
um par de chapas de metal em
aço galvanizado com no
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3
mínimo 1.5mm de espessura; e
b) kit de instalação, composto
de: 4 parafusos; 4 arruelas; 4
porcas e 4 coxins
(amortecedores). O suporte
deve suportar equipamentos
de até 30.000 (trinta mil) btus
e peso máximo de 80 (oitenta)
kilos. 

unidade 20

4
Contator magnético

para condicionador de ar, 25
A (vinte e cinco âmperes),
bobina de 220v

unidade 25

5
Contator magnético

para condicionador de ar,
32 A (trinta e dois âmperes),
bobina de 220v

unidade 15

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 09/06/2020, às 21:03, 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
0718232 e o código CRC DD528EB8.

0005824-35.2020.6.02.8000 0718232v6
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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 2020.
À COSEG.
C/C: SAD.
 
Senhor Coordenador,
 
A SMR procedeu a instrução deste processo de

aquisição de materiais para a manutenção de ar
condicionados, de forma a atender as demandas ordinárias, de
manutenções desta natureza, no exercício financeiro de 2020.

Já com relação aos critérios de
sustentabilidade, esta setorial entende, s.m.j., que estes não
se aplicam as aquisição propostas, pois o estabelecimento de
tais critérios, poderiam ensejar numa restrição de competição,
indo de encontro ao principal princípio do procedimento
licitatório que é a busca da solução mais vantajosa para a
Administração.

Por fim, esta setorial indica que os recursos
orçamentários para a aquisição destes materiais, s.m.j., 
correrão por conta do item 33.90.30 - Material de consumo
para manutenções diversas, que possui o total de
R$ 32.024,14 (trinta e dois mil, vinte e quatro reais e catorze
centavos) disponíveis no orçamento corrente, conforme
informação da COFIN 0710946, constante do processo
administrativo nº 0003440-02.2020.6.02.8000.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 09/06/2020, às 20:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0718234 e o código CRC D99A9959.

0005824-35.2020.6.02.8000 0718234v1
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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 2020.
À SMR
 
Senhor Chefe,
 
Em face de apontamentos da AJ-DG em

procedimentos diversos de aquisição, solicito sua atenção em
fazer constar do Termo de Referência a indicação se a
aquisição dar-se-á por item ou de forma agrupada (neste caso,
com a devida justificativa), além do apontamento sobre
requisisitos de sustentabilidade indicados no Despacho
SMR 0718234.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/06/2020, às 21:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0718243 e o código CRC 6522B223.

0005824-35.2020.6.02.8000 0718243v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:
Aquisição imediata de peças de reposição, para

manutenções em aparelhos de ar condicionado, conforme
especificações constantes no Anexo Único.

2. JUSTIFICATIVAS:
2.1. Possibilitar o bom funcionamento dos

condicionadores de ar instalados no edifício Sede deste
Tribunal, visto que esses equipamentos são essenciais para
manter a boa climatização dos ambientes de trabalho,
oferecendo aos magistrados, servidores e terceirizados um
ambiente confortável para melhor desempenho de suas
atividades.

2.2. Existência de condicionadores de ar que não
estão operando plenamente por falta de peças;

2.3. Atender futuras demandas de peças de
condicionadores de ar nas dependências de todas as unidades
deste Regional.

2.4. Para esta aquisição propostas, a SMR entende,
s.m.j. que não se deve estabeler critérios de sustentabilidade,
pois o estabelecimento de tais critérios, poderiam ensejar
numa restrição de competição, indo de encontro ao principal
princípio do procedimento licitatório que é a busca da solução
mais vantajosa para a Administração.

2.5 Esta aquisição deverá ser processada por item,
de forma a minimizar a possibilidade de fracasso do
procedimento licitatório, pois amplia o rol de possíveis
licitantes interessados.

3. OBJETIVO:
Garantir a infraestrutura apropriada às atividades

administrativas e judiciais.
4. ESPECIFICAÇÕES DAS PEÇAS E

QUANTITATIVOS:
Vide anexo único.
5. PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO
5.1 O prazo para entrega será de 30 (trinta) dias, a

contar do recebimento pela contratada da nota de empenho
emitida;

5.2 Entregue o objeto, este será recebido:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu

acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado. Durante 10 (dez) dias a partir da entrega,
serão aferidas as especificidades mencionadas neste termo de
referência, devendo a empresa, caso se verifique imperfeições
técnicas ou defeitos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento da notificação emitida pelo fiscal do contrato,
providenciar a imediata substituição;

b) definitivamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do
prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, observada as prescrições legais;

5.3 Em caso de impossibilidade do fornecimento de
peças no prazo do item 5.1, por motivos alheios à Contratada,
desde que devidamente justificado, poderá a Administração
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estipular novo prazo, levando em conta os motivos expostos.
6. PRAZO DE GARANTIA DAS PEÇAS:
O prazo de garantia contra defeitos de fabricação

ou vício oculto será de pelo menos 12 (doze) meses a contar
do recebimento definitivo das peças.

7. FORMA DE PAGAMENTO:
7.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente

nacional, mediante ordem bancária na conta-corrente
indicada pela Contratada, em até 10 (dez) dias, a contar do
atesto da nota fiscal/fatura ou documento equivalente.

7.2. Como condição para a efetivação do pagamento
deverá ser anexo a fatura, comprovante de regularidade fiscal,
certidão negativa de débitos trabalhistas e regularidade
perante o INSS e FGTS.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1 Responsabilizar-se por todos os impostos,

seguros, taxas, encargos, decorrentes do objeto do presente
instrumento;

8.2 Atender a todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas nos termos da Lei.

8.3 Fornecer na entrega do objeto, todos os
manuais técnicos necessários à sua utilização plena, bem
como estar todos os materiais devidamente embalados.

8.4 Indicar nome, e-mail e telefone do profissional
que atuará como preposto, devendo o mesmo se reportar
diretamente ao fiscal do contrato;

8.5 Em caso de defeito irreparável, decorrente de
fabricação, a Contratada deverá fazer a substituição por outra
peça de mesma especificação no prazo estipulado no item 8.6.

8.6 Providenciar para que eventuais defeitos no
material fornecido sejam prontamente corrigidos no decorrer
do período de garantia. Nesses casos, a Contratada deverá
substituir os conjuntos, componentes ou peças de reposição
por novos e originais, sem que isso implique em acréscimo no
preço contratado no prazo de 20 (vinte) dias a contar da
notificação, podendo, o prazo ser prorrogado, conforme o
item 5.3.

8.7 Quando do envio das faturas para pagamento, a
Contratada deverá apresentar ao gestor do contrato Nota
Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;

8.8 Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá
anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a opção, no
modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
9.1 Proporcionar à Contratada todas as condições

necessárias ao pleno cumprimento das obrigações
estabelecidas no contrato;

9.2 Executar a fiscalização e controle na entrega do
objeto deste termo;

9.3 Efetuar o pagamento à Contratada, consoante
as condições estabelecidas no contrato;

9.4 Propiciar o acesso dos profissionais da
Contratada às suas dependências para entrega do objeto;

9.5 Prestar as informações e os esclarecimentos
que venham a ser solicitados pela Contratada,
proporcionando todas as condições para que a mesma possa
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

9.6 Comunicar imediatamente à Contratada
qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do
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objeto;
9.7 Promover a fiscalização dos serviços sob os

aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro
próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte desta;

9.8 Exigir o cumprimento de todos os
compromissos assumidos pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.9 Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre
que houver obrigação contratual pendente por parte da
empresa Contratada, até a devida regularização;

9.10 Acompanhar e fiscalizar a execução do
contrato por meio de servidor especialmente designado, em
conformidade com a legislação, que anotará em registro
próprio todas as ocorrências;

9.11 Notificar, por escrito, à Contratada, a
ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução
do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, se
for o caso, as penalidades previstas em lei.

10. LOCAL DA ENTREGA:
Todos os equipamentos deverão ser entregues na

Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av. Menino
Marcelo (também conhecida por Via Expressa), 7200 "D",
Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-000, no horário de
expediente normal deste Regional, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho.

11. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO:
A gestão ficará a cargo da Seção de Almoxarifado

(SEALMOX) e a fiscalização dos materiais será executada pela
Seção de Manutenção e Reparos (SMR).

 

ANEXO ÚNICO

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTITATIVO
DE AQUISIÇÃO
IMEDIATA 

1

Cabo PP
4x2,5mm². Fios de cobre
eletrolítico, seção circular,
têmpera mole, classe 5 de
encordoamento (NBR NM
280), isolamento das veias à
base de PVC, sem chumbo
anti-chama, classe térmica 70º
C e para cobertura externa
PVC classe térmica 60ºC (NBR
13249)

peça de
cem metros 5

2

Fita em PVC, cor
branca, 100mm x 10m, auto
aderente, sem adesivo.
Usada para proteção e
acabamento do duto de
isolamento de polietileno do
tubo de cobre (polipex,
isotubo) em instalações de
refrigeração e ar
condicionado.

rolo de
dez metros 100

Suporte para
condensadora de aparelho de
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3

ar condicionado do tipo split
hi-wall. Sendo composto de a)
um par de chapas de metal em
aço galvanizado com no
mínimo 1.5mm de espessura; e
b) kit de instalação, composto
de: 4 parafusos; 4 arruelas; 4
porcas e 4 coxins
(amortecedores). O suporte
deve suportar equipamentos
de até 30.000 (trinta mil) btus
e peso máximo de 80 (oitenta)
kilos. 

unidade 20

4
Contator magnético

para condicionador de ar, 25
A (vinte e cinco âmperes),
bobina de 220v

unidade 25

5
Contator magnético

para condicionador de ar,
32 A (trinta e dois âmperes),
bobina de 220v

unidade 15

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 09/06/2020, às 22:00, 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
0718247 e o código CRC 2614A979.
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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 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho estes autos a Secretária de

Administração, para análise e deliberação, após cumprir a
diligência apontada no Despacho GSAD 0718243, com a
juntada do novo Termo de Referência 0718247, no qual foi
inserido o item 2.5, que opta pela aquisição por item, já com
relação a informação do requisitos de sustentabilidade, esta já
constava do termo de referência original (0718232), no item
2.4.

Sendo estas as informações requeridas, devolvo os
autos para a continuidade do feito.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 09/06/2020, às 22:09, 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
0718248 e o código CRC 893A7AF7.

0005824-35.2020.6.02.8000 0718248v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2020.
À Diretoria-Geral,
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em face do disposto no art. 7º, da Resolução TRE-

AL nº 15.787/2017, submeto o feito à consideração superior
de Vossa Senhoria, declarando aprovado o Termo de
Referência revisado (doc. 0718247) posto que consentâneo
com as disposições do art. 5º, § 1º, da citada Resolução,
destacando ainda tratar-se de aquisição ordinária da Unidade
demandante e, nesse aspecto, prevista no Plano Anual de
Contratações, na categoria de despesa de manutenção de
equipamentos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/06/2020, às 22:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0719443 e o código CRC 6B05BCDA.

0005824-35.2020.6.02.8000 0719443v1
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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 junho de 2020.
Aquiescendo com a proposição da SAD (0719443) e,

considerando o Termo de Referência (0718247), faço encaminhar os
presentes autos à COMAP para as providências de que trata o art. 8º
da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/06/2020, às 10:11, 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
0720627 e o código CRC BF17A968.

0005824-35.2020.6.02.8000 0720627v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0720627, 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 18/06/2020, às 13:51, 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
0721485 e o código CRC 4537A56A.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: Cabo PP 4x2,5mm² R$ 722,05

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 5 Melhores Propostas Finais R$ 722,05

Órgão: VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DO D.F.

Objeto: Registro de preços para a aquisição de material elétrico e de pintura, conforme
relação, quantitativo e especificações estabelecidos no Edital e nos anexos..

Descrição: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL - CABO PP - 3X2,5mm² - fio de cobre nu em
têmpera mole (resistente à chama); - encordoamento: extraflexível (classe 5); -
isolação de 300 volts: dupla camada de composto termoplástico de PVC
flexível; - enchimento: composto termoplástico de PVC; - cobertura: composto
termoplástico de PVC flexível na cor preta; - Normas aplicáveis: NBR
5410/2004, NBR 13249 e NBR NM 280. - rolo de 100 metros. Dimensões -
diâmetro nominal do condutor: não inferior a 1,9mm; - espessura nominal
isolação: não inferior a 0,8mm; - espessura nominal da cobertura: não inferior a
1,0mm; - diâmetro externo nominal: não inferior a 9,8mm. Referência: CABO PP
CORDPLAST Prysmian ou similar na qualidade ou nas especificações
descritas.

Data: 14/04/2020 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:22020 / UASG:100009

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Relatór io gerado no dia 18/06/2020 14:31:36  ( IP:  187.65.35.36)

Relatório de Cotação: 0005824-35.2020.6.02.8000 - Material para Condicionadores de Ar

Pesquisa realizada entre 18/06/2020 14:23:50 e 18/06/2020 14:29:44

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

1) Cabo PP 4x2,5mm² 5 5 Unidades 722,05 R$ 3.610,25

2) Fita em PVC 2 100 Rolos 4,48 R$ 448,00

3) Suporte para condensadora de aparelho de ar condicionado do tipo split hi-wall 2 20 Unidades 74,45 R$ 1.489,00

4) Contator magnético para condicionador de ar, 25 A (vinte e cinco âmperes), bobina de 220v 1 25 Unidades 163,47 R$ 4.086,75

5) Contator magnético para condicionador de ar, 32 A (trinta e dois âmperes), bobina de 220v 1 15 Unidades 248,90 R$ 3.733,50

Valor Global: R$ 13.367,50

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

5 Unidades Cabo PP 4x2,5mm². Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolame
nto das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70º C e para cobertura externa PVC classe térmica 60ºC 
(NBR 13249)
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26.500.918/0001-93
* VENCEDOR *

CEMACO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME R$ 378,78

Marca: Prysmiam                                            
Fabricante:  Prysmiam Cabos e Sistemas                                            
Modelo :  Cabo PP Cordplast 
Descrição:  CABO PP - 3X2,5mm² - fio de cobre nu em têmpera mole (resistente à chama); - encordoamento: extraflexível (classe 5); - isolação de 300 volts: du
pla camada de composto termoplás&#1048991;co de PVC flexível; - enchimento: composto termoplástico de PVC; - cobertura: composto termoplás&#104899
1;co de PVC flexível na cor preta; -Normas aplicáveis: NBR 5410/2004, NBR 13249 e NBR NM 280. - rolo de 100 metros. Dimensões - diâmetro nominal do con
dutor: não inferior a 1,9mm; - espessura nominal isolação: não inferior a 0,8mm; - espessura nominal da cobertura: não inferior a 1,0mm; - diâmetro externo no
minal: não inferior a 9,8mm. Referência: CABO PP CORDPLAST – Prysmian.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
DF Brasília ADE CONJUNTO, 28 José Severiano Bastos (61) 3399-6943 cemaco@terra.com.br

26.392.294/0001-38 NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUCAO LTDA R$ 421,00

Marca: NAMBEI                                            
Fabricante:  NAMBEI FIOS E CABOS                                            
Modelo :  NAMBEI 
Descrição:  CABO PP - 3X2,5mm² - fio de cobre nu em têmpera mole (resistente à chama); - encordoamento: extraflexível (classe 5); - isolação de 300 volts: du
pla camada de composto termoplástico de PVC flexível; - enchimento: composto termoplástico de PVC; - cobertura: composto termoplástico de PVC flexível na 
cor preta; - Normas aplicáveis: NBR 5410/2004, NBR 13249 e NBR NM 280. - rolo de 100 metros. Dimensões - diâmetro nominal do condutor: não inferior a 1,9
mm; - espessura nominal isolação: não inferior a 0,8mm; - espessura nominal da cobertura: não inferior a 1,0mm; - diâmetro externo nominal: não inferior a 9,8
mm. Referência: CABO PP CORDPLAST – Prysmian ou similar na qualidade ou nas especificações descritas.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
ST SMAS, S/N (61) 3361-9265 novaatacadista@hotmail.com

21.875.005/0001-38 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA - R$ 473,60

Marca: MEGATRON                                            
Fabricante:  MEGATRON                                            
Modelo :  MEGATRON 
Descrição:  "CABO PP - 3X2,5mm² - &#64257;o de cobre nu em têmpera mole (resistente à chama); - encordoamento: extra&#64258;exível (classe 5); - isolação
 de 300 volts: dupla camada de composto termoplástico de PVC &#64258;exível; - enchimento: composto termoplástico de PVC; - cobertura: composto termop
lástico de PVC &#64258;exível na cor preta; - Normas aplicáveis: NBR 5410/2004, NBR 13249 e NBR NM 280. - rolo de 100 metros. Dimensões - diâmetro nomi
nal do condutor: não inferior a 1,9mm; - espessura nominal isolação: não inferior a 0,8mm; - espessura nominal da cobertura: não inferior a 1,0mm; - diâmetro e
xterno nominal: não inferior a 9,8mm. Referência: CABO PP CORDPLAST – Prysmian ou similar na qualidade ou nas especi&#64257;cações descritas."                  
                  

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
DF Brasília Q QI 23, SN ROGÉRIO GOMES DOS SANTOS (61) 3039-1411 cmccavalheiros@gmail.com

29.350.330/0001-99 BARUQUE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI R$ 1.000,00

Marca: corfil                                            
Fabricante:  corfil                                            
Modelo :  CABO PP - 3X2,5mm² - fio de cobre nu em têmpera m 
Descrição:  CABO PP - 3X2,5mm² - fio de cobre nu em têmpera mole (resistente à chama); - encordoamento: extraflexível (classe 5); - isolação de 300 volts: du
pla camada de composto termoplástico de PVC flexível; - enchimento: composto termoplástico de PVC; - cobertura: composto termoplástico de PVC flexível na 
cor preta; - Normas aplicáveis: NBR 5410/2004, NBR 13249 e NBR NM 280. - rolo de 100 metros. Dimensões - diâmetro nominal do condutor: não inferior a 1,9
mm; - espessura nominal isolação: não inferior a 0,8mm; - espessura nominal da cobertura: não inferior a 1,0mm; - diâmetro externo nominal: não inferior a 9,8
mm. Referência: CABO PP CORDPLAST Prysmian ou similar na qualidade ou nas especificações descritas.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV SUCUPIRA LOTE 2 E 1 LOJA, 03 (61) 8543-6620/ (61) 3404-5771 jadielsantos427@gmail.com

24.360.974/0001-44 Licita Online Eireli ME R$ 1.336,88

Marca: STAR BRAZIL                                            
Fabricante:  STAR BRAZIL                                            
Modelo :  pp 3x2,5mm 
Descrição:  CABO PP - 3X2,5mm² - fio de cobre nu em têmpera mole (resistente à chama); - encordoamento: extraflexível (classe 5); - isolação de 300 volts: du
pla camada de composto termoplástico de PVC flexível; - enchimento: composto termoplástico de PVC; - cobertura: composto termoplástico de PVC flexível na 
cor preta; - Normas aplicáveis: NBR 5410/2004, NBR 13249 e NBR NM 280. - rolo de 100 metros. Dimensões - diâmetro nominal do condutor: não inferior a 1,9
mm; - espessura nominal isolação: não inferior a 0,8mm; - espessura nominal da cobertura: não inferior a 1,0mm; - diâmetro externo nominal: não inferior a 9,8
mm.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R KLEBER AFONSO, 57 DIOGO (11) 4677-8180 compras.licitaonline@outlook.com

Item 2: Fita em PVC R$ 4,48
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,20

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
Distrito Sanitário Especial Indígena - Xingu

Objeto: Eventual aquisição de Materiais Médicos e Hospitalares para atender as
demandas existentes no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena-
DSEI/XINGU.

Descrição: FITA ADESIVA - FITA ADESIVA, MATERIAL PVC, TIPO MONOFACE, LARGURA
25 MM, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
TRANSPARENTE

Data: 12/06/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:192020 / UASG:257041

Lote/Item: /52

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Rolo 50,00 M

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.443.348/0001-77
* VENCEDOR *

CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME R$ 3,20

Marca: missner                                            
Fabricante:  missner                                            
Modelo :  Rolo 50,00 M 
Descrição:  FITA ADESIVA, MATERIAL PVC, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE              
                      

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Goiânia AV SEGUNDA RADIAL, 363 (62) 3241-8277 centermedica@ibest.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,75

Órgão: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

Objeto: Aquisição de materiais de expediente e higiene, devidamente descritos,
caracterizados e especificados no Edital e/ou no Termo de Referência (Anexos
I-A e I-B).

Descrição: FITA ADESIVA - FITA ADESIVA, MATERIAL PVC, LARGURA 48 MM,
COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR

Data: 20/05/2020 12:07

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:1942020 / UASG:986001

Lote/Item: /25

Ata: Link Ata

Adjudicação: 21/05/2020 13:05

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Caixa 10,00 UN

U F : RJ

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.578.559/0001-90
* VENCEDOR *

WORD LICITACOES COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SE R$ 5,75

Marca: Adelbras                                            
Fabricante:  Adelbras                                            
Modelo :  FITA ADESIVA PAPEL 
Descrição:  FITA ADESIVA PAPEL, OPACA, 50MM X 50M                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R ANA NERI, 01083 BRUNO (21) 2564-7904 wordlicitacoes@hotmail.com

Item 3: Suporte para condensadora de aparelho de ar condicionado do tipo split hi-wall R$ 74,45

Quantidade Descrição Observação

100 Rolos Fita em PVC, cor branca, 100mm x 10m, auto aderente, sem adesivo. Usada para proteção e acabamento do duto de isolamento
de polietileno do tubo de cobre (polipex, isotubo) em instalações de refrigeração e ar condicionado.
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 65,95

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Marinha 
Base Fluvial de Ladario

Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de materiais necessários para
realizar as manutenções dos Meios Operativos subordinados ao Com6ºDN..

Descrição: EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO - SUPORTE PARA CONDENSADOR
36.000 BTUs/h

Data: 16/04/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92020 / UASG:786800

Lote/Item: /268

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/05/2020 11:53

Homologação: 08/05/2020 17:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.217.016/0001-49
* VENCEDOR *

RPF COMERCIAL LTDA - EPP R$ 65,95

Marca: Eos                                            
Fabricante:  Eos                                            
Modelo :  36 
Descrição:  Suporte para condensador 36.000 btus/h. Marca / Fabricante / Modelo: Eos / 36.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R FRANCISCO NUNES, 337 (41) 3015-5696 escricon@escricon.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 82,95

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Marinha 
Base Fluvial de Ladario

Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de materiais necessários para
realizar as manutenções dos Meios Operativos subordinados ao Com6ºDN..

Descrição: EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO - SUPORTE PARA CONDENSADOR
48.000 BTUs/h

Data: 16/04/2020 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:92020 / UASG:786800

Lote/Item: /269

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/05/2020 11:53

Homologação: 08/05/2020 17:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.217.016/0001-49
* VENCEDOR *

RPF COMERCIAL LTDA - EPP R$ 82,95

Marca: Eos                                            
Fabricante:  Eos                                            
Modelo :  48 
Descrição:  Suporte para condensador 48.000 btus/h. Marca / Fabricante / Modelo: Eos / 48.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
PR Curitiba R FRANCISCO NUNES, 337 (41) 3015-5696 escricon@escricon.com.br

Quantidade Descrição Observação

20 Unidades Suporte para condensadora de aparelho de ar condicionado do tipo split hi-wall. Sendo composto de a) um par de chapas de met
al em aço galvanizado com no mínimo 1.5mm de espessura; e b) kit de instalação, composto de: 4 parafusos; 4 arruelas; 4 porc
as e 4 coxins (amortecedores). O suporte deve suportar equipamentos de até 30.000 (trinta mil) btus e peso máximo de 80 (oite
nta) kilos.
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Item 4: Contator magnético para condicionador de ar, 25 A (vinte e cinco âmperes), bobina de 220v R$ 163,47

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 163,47

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA
GUARNIÇÃO DE SAN 
TA MARIA

Objeto: Aquisição de material elétrico e eletrônico..

Descrição: CHAVE MAGNÉTICA - CHAVE CONTATORA TRIFÁSICA 7,5 CV DE 6 A 20 A.
REFERÊNCIA WEG OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.

CatMat: 40940 - CHAVE MAGNÉTICA , CHAVE MAGNETICA NOME

Data: 14/05/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:572019 / UASG:160413

Lote/Item: /68

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/06/2020 14:15

Homologação: 15/06/2020 08:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.620.939/0001-72
* VENCEDOR *

LUIZ CESAR CARDOSO R$ 163,47

Marca: WEG                                            
Fabricante:  WEG                                            
Modelo :  PDW04-7,5V25 
Descrição:  CHAVE CONTATORA TRIFÁSICA 7,5 CV DE 6 A 20 A. REFERÊNCIA WEG OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR (10045721)                                    

Endereço:
R SAO PEDRO, 260

Item 5: Contator magnético para condicionador de ar, 32 A (trinta e dois âmperes), bobina de 220v R$ 248,90

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R$ 248,90

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA
GUARNIÇÃO DE SAN 
TA MARIA

Objeto: Aquisição de material elétrico e eletrônico..

Descrição: CHAVE MAGNÉTICA - CHAVE CONTATORA TRIFÁSICA 7,5 CV DE 6 A 20 A.
REFERÊNCIA WEG OU DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.

CatMat: 40940 - CHAVE MAGNÉTICA , CHAVE MAGNETICA NOME

Data: 14/05/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:572019 / UASG:160413

Lote/Item: /68

Ata: Link Ata

Adjudicação: 10/06/2020 14:15

Homologação: 15/06/2020 08:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Quantidade Descrição Observação

25 Unidades Contator magnético para condicionador de ar, 25 A (vinte e cinco âmperes), bobina de 220v

Quantidade Descrição Observação

15 Unidades Contator magnético para condicionador de ar, 32 A (trinta e dois âmperes), bobina de 220v

5 / 6 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de Aquisição imediata de peças de

reposição, para manutenções em aparelhos de ar condicionado,
conforme especificações constantes no Anexo Único., evento
0718247.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho de vossa senhoria ,
evento 0721485.

 
Feito ampla pesquisa no Banco de Preços, com base em

procedimentos governamentais recentes e comparados aos valores
praticados em sitios eletrônicos especializados, chegamos ao
relatório/planilha 0721532, e ao valor global para contratação de
R$13.367,50 (treze mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta
centavos).

 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019 e
7.892/2013, com exclusividade para microempresas e empresas de
pequeno porte na competição.

 
Informamos, por fim, os números dos CATMATs

encontrados dos materiais requeridos:
 
Itens 1- 449695;
Itens 2 - 467603;
Itens 3 - 441168;

Despacho SEIC 0721784         SEI 0005824-35.2020.6.02.8000 / pg. 23



Itens 4 - 361109;
Itens 5 - 361109  ;
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 18/06/2020, às 18:03, 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
0721784 e o código CRC 42AF855E.

0005824-35.2020.6.02.8000 0721784v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0721784, encaminho os

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

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/06/2020, às 22:10, 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
0721866 e o código CRC B9D87C73.

0005824-35.2020.6.02.8000 0721866v1
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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 junho de 2020.
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os autos a Vossa Senhoria para elaboração da

minuta do edital da licitação.
 
Em paralelo, à SGO, para reserva de crédito, de acordo

com a estimativa da SEIC (doc. 0721784).
 
Atenciosamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/06/2020, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0722447 e o código CRC 7C9FBABB.

0005824-35.2020.6.02.8000 0722447v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 201/20 (0722916).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 22/06/2020, às 17:17, 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
0722917 e o código CRC E3867754.
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

  
  
  
  
  
  

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200 
  
PROCESSO Nº 0002742-93.2020 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxx de 2020 
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 a aquisição de material de consumo - peças de reposição para manutenções 
em aparelhos de ar condicionado, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   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 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 aquisição de material de consumo - 
peças de reposição para manutenções em aparelhos de ar condicionado, conforme 
especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser encaminhada inclusive por 
e-mail. 
 
2.2. O prazo de garantia contra defeitos de fabricação ou vício oculto será 
de pelo menos 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo das peças. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 
 
 
 
 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

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: 

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;  
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

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

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  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. 

4.2.  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. 

4.3.  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. 
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4.4.  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. 

4.5.  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. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

5.1.  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.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

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

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5.  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.  

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

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. 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. 
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5.8. 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. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

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

Minuta de edital de pregão eletrônico (0728172)         SEI 0005824-35.2020.6.02.8000 / pg. 33



 
6 

 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

7.2. 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.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. 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.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do  item ofertado. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  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.  

7.9.  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. 

7.10.  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. 
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7.11. 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. 

7.11.1. 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. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. 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. 

7.13. 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. 

7.14. 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; 

 

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

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

7.17. 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.  

7.18. 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.  

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

neste Edital e seus anexos.  
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7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. 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. 

7.22.  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: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. 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. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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8.1.  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.  

8.2. 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.  

8.3.  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. 

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado está disponível no 
Anexo I-A, que  de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

8.3.2.  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.  

8.4.  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. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  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.  

8.6.1. 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.  
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8.7.  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. 
 

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

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. 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 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

9.2.  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. 

9.2.1. 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. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
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9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  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. 

9.5.  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. 

9.5.1. 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; 

9.5.2. 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. 

9.5.3. 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. 

9.6. 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. 

9.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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9.9.  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. 

 

9.9.1. 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. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

9.10.1. 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; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

9.10.2.2. 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. 

9.10.2.3.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 no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
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9.10.2.4. 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. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. 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. 

9.10.2.9. 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. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. 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. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  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: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total do item ofertado. 

10.2.  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. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  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). 

10.4.1. 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. 

10.5.  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. 

 

10.6.  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. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  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. 
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11.2. 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. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. 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. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  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.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. 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. 
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13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  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. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0728172)         SEI 0005824-35.2020.6.02.8000 / pg. 45



 
18 

 

 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 
 
 
 
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser  
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado 
na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-
1947, no horário das 8hs às 18hs de segunda a  quinta-feira e entre 8hs e 16 hs às sextas-
feiras. 
 
16.2. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado. Durante 10 (dez) dias a partir da entrega, serão 
aferidas as especificidades mencionadas neste termo de referência, devendo a 
empresa, caso se verifique imperfeições técnicas ou defeitos, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados do recebimento da notificação emitida pelo fiscal do 
contrato, providenciar a imediata substituição; 

b) definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observada as 
prescrições legais; 

16.2.1.  Em caso de impossibilidade do fornecimento de peças no prazo do item 
16.1, por motivos alheios à Contratada, desde que devidamente justificado, poderá 
a Administração estipular novo prazo, levando em conta os motivos expostos. 

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.5. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
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16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1  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: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

 
17.2.  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. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
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a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de 
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa ou   de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 
 

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de  suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
17.5.         As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         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; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, 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.  

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

 
17.12.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
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17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.14.  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. 

 
17.14.1.  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 da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
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N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 339030 (Material de Consumo). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante as condições estabelecidas 
neste edital; 

d)  Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 

e)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento do objeto; 

g) Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando 
à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte desta; 

h)  Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

i)  Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação 
contratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida 
regularização; 
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j) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 

k) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, 
se for o caso, as penalidades previstas em lei. 

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 

a) Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas, encargos, 
decorrentes do objeto do  edital; 

b) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos 
termos da Lei; 

c)  Fornecer na entrega do objeto, todos os manuais técnicos necessários à 
sua utilização plena, bem como estar todos os materiais devidamente 
embalados; 

d) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, 
devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato; 

e) Em caso de defeito irreparável, decorrente de fabricação, a Contratada 
deverá fazer a substituição por outra peça de mesma especificação no prazo 
estipulado na alínea “f”; 

f) Providenciar para que eventuais defeitos no material fornecido sejam 
prontamente corrigidos no decorrer do período de garantia. Nesses casos, a 
Contratada deverá substituir os conjuntos, componentes ou peças de 
reposição por novos e originais, sem que isso implique em acréscimo no preço 
contratado no prazo de 20 (vinte) dias a contar da notificação, podendo, o 
prazo ser prorrogado, conforme o item 16.2.1; 

g) Quando do envio das faturas para pagamento, a Contratada deverá 
apresentar ao gestor do contrato Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser 
entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários; 

h) Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil; 

i) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 
 
j) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
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23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  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.  

23.6. 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. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 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 na Administração. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11.   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. 

 
23.12. 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. 
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23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A -  Descrição dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

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

Maceió/AL, xx de xxxx de 2020. 
 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

Aquisição imediata de peças de reposição, para manutenções 
em aparelhos de ar condicionado, conforme especificações constantes no 
Anexo Único. 

2. JUSTIFICATIVAS: 

2.1. Possibilitar o bom funcionamento dos condicionadores de 
ar instalados no edifício Sede deste Tribunal, visto que esses equipamentos 
são essenciais para manter a boa climatização dos ambientes de trabalho, 
oferecendo aos magistrados, servidores e terceirizados um ambiente 
confortável para melhor desempenho de suas atividades. 

2.2. Existência de condicionadores de ar que não estão 
operando plenamente por falta de peças; 

2.3. Atender futuras demandas de peças de condicionadores 
de ar nas dependências de todas as unidades deste Regional. 

2.4. Para esta aquisição propostas, a SMR entende, s.m.j. que 
não se deve estabeler critérios de sustentabilidade, pois o estabelecimento 
de tais critérios, poderiam ensejar numa restrição de competição, indo de 
encontro ao principal princípio do procedimento licitatório que é a busca da 
solução mais vantajosa para a Administração. 

2.5 Esta aquisição deverá ser processada por item, de forma 
a minimizar a possibilidade de fracasso do procedimento licitatório, pois 
amplia o rol de possíveis licitantes interessados. 

3. OBJETIVO: 

Garantir a infraestrutura apropriada às atividades 
administrativas e judiciais. 

4. ESPECIFICAÇÕES DAS PEÇAS E QUANTITATIVOS: 

Vide anexo único. 

5. PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

5.1 O prazo para entrega será de 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento pela contratada da nota de empenho emitida; 

5.2 Entregue o objeto, este será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado. Durante 
10 (dez) dias a partir da entrega, serão aferidas as especificidades 
mencionadas neste termo de referência, devendo a empresa, caso se  
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verifique imperfeições técnicas ou defeitos, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento da notificação emitida pelo fiscal do contrato, 
providenciar a imediata substituição; 

b) definitivamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação 
do objeto aos termos contratuais, observada as prescrições legais; 

5.3 Em caso de impossibilidade do fornecimento de peças no 
prazo do item 5.1, por motivos alheios à Contratada, desde que devidamente 
justificado, poderá a Administração estipular novo prazo, levando em conta 
os motivos expostos. 

6. PRAZO DE GARANTIA DAS PEÇAS: 

O prazo de garantia contra defeitos de fabricação ou vício 
oculto será de pelo menos 12 (doze) meses a contar do recebimento 
definitivo das peças. 

7. FORMA DE PAGAMENTO: 

7.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, 
mediante ordem bancária na conta-corrente indicada pela Contratada, em 
até 10 (dez) dias, a contar do atesto da nota fiscal/fatura ou documento 
equivalente. 

7.2. Como condição para a efetivação do pagamento deverá 
ser anexo a fatura, comprovante de regularidade fiscal, certidão negativa de 
débitos trabalhistas e regularidade perante o INSS e FGTS. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1 Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas, 
encargos, decorrentes do objeto do presente instrumento; 

8.2 Atender a todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas nos termos da Lei. 

8.3 Fornecer na entrega do objeto, todos os manuais técnicos 
necessários à sua utilização plena, bem como estar todos os materiais 
devidamente embalados. 

8.4 Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará 
como preposto, devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do 
contrato; 

8.5 Em caso de defeito irreparável, decorrente de fabricação, 
a Contratada deverá fazer a substituição por outra peça de mesma 
especificação no prazo estipulado no item 8.6. 

8.6 Providenciar para que eventuais defeitos no material 
fornecido sejam prontamente corrigidos no decorrer do período de garantia. 
Nesses casos, a Contratada deverá substituir os conjuntos, componentes ou 
peças de reposição por novos e originais, sem que isso implique em  
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acréscimo no preço contratado no prazo de 20 (vinte) dias a contar da 
notificação, podendo, o prazo ser prorrogado, conforme o item 5.3. 

8.7 Quando do envio das faturas para pagamento, a 
Contratada deverá apresentar ao gestor do contrato Nota Fiscal respectiva, a 
qual deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos 
Fiscais e Previdenciários; 

8.8 Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à 
Nota Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determinado pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

9.1 Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias 
ao pleno cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato; 

9.2 Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto 
deste termo; 

9.3 Efetuar o pagamento à Contratada, consoante as 
condições estabelecidas no contrato; 

9.4 Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas 
dependências para entrega do objeto; 

9.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham 
a ser solicitados pela Contratada, proporcionando todas as condições para 
que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos 
estabelecidos; 

9.6 Comunicar imediatamente à Contratada qualquer 
irregularidade manifestada no fornecimento do objeto; 

9.7 Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos 
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta; 

9.8 Exigir o cumprimento de todos os compromissos 
assumidos pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os 
termos de sua proposta; 

9.9 Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que 
houver obrigação contratual pendente por parte da empresa Contratada, até 
a devida regularização; 

9.10 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por 
meio de servidor especialmente designado, em conformidade com a 
legislação, que anotará em registro próprio todas as ocorrências; 

9.11 Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de 
eventuais imperfeições no curso de execução do contrato, fixando prazo para 
sua correção, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas em lei. 

10. LOCAL DA ENTREGA: 
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Todos os equipamentos deverão ser entregues na Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo (também 
conhecida por Via Expressa), 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-
000, no horário de expediente normal deste Regional, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho. 

11. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO: 

A gestão ficará a cargo da Seção de Almoxarifado (SEALMOX) 
e a fiscalização dos materiais será executada pela Seção de Manutenção e 
Reparos (SMR). 
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ANEXO ÚNICO 

 
ITEM 

 

ESPECIFICAÇÕES 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTITATIVO 
DE AQUISIÇÃO 
IMEDIATA  

VALOR 
MÁXIMO 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

1 

Cabo PP 
4x2,5mm². Fios de 
cobre eletrolítico, 
seção circular, 
têmpera mole, 
classe 5 de 
encordoamento 
(NBR NM 280), 
isolamento das 
veias à base de 
PVC, sem chumbo 
anti-chama, classe 
térmica 70º C e 
para cobertura 
externa PVC classe 
térmica 60ºC (NBR 
13249) 

Peça de cem 
metros 

5 

R$ 722,05 R$ 3.610,25 

2 

Fita em PVC, cor 
branca, 100mm x 
10m, auto 
aderente, sem 
adesivo. 
Usada para 
proteção e 
acabamento do 
duto de isolamento 
de polietileno do 
tubo de cobre 
(polipex, isotubo) 
em instalações de 
refrigeração e ar 
condicionado. 

rolo de dez 
metros 

100 

R$ 4,48 R$ 448,00 

3 

Suporte para 
condensadora de 
aparelho de ar 
condicionado do 
tipo split hi-wall. 
Sendo composto 

unidade 20 

R$ 74,45 R$ 1.489,00 
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de a) um par de 
chapas de metal 
em aço 
galvanizado com 
no mínimo 1.5mm 
de espessura; e 
b) kit de 
instalação, 
composto de: 4 
parafusos; 4 
arruelas; 4 porcas 
e 4 coxins 
(amortecedores). O 
suporte 
deve suportar 
equipamentos de 
até 30.000 (trinta 
mil) btus e peso 
máximo de 80 
(oitenta) kilos.  

4 

Contator 
magnético para 
condicionador de 
ar, 25 A (vinte e 
cinco âmperes), 
bobina de 220v 

unidade 25 

R$ 163,47 R$ 4.086,75 

5 

Contator magnético 
para condicionador 
de ar, 32 A (trinta 
e dois âmperes), 
bobina de 220v 

unidade 15 

R$ 248,90 R$ 3.733,50 

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe de Seção, em 

09/06/2020, às 22:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

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

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  
Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 4576 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a aquisição de peça para
aparelhos de ar condicionados.

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

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 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

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, conforme a praxe adotada por este Tribunal.

O Decreto nº 10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da
proposta,  ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou
posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do  referido Decreto, esta seção
divulgou os valores estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa
Senhoria.

Foram complementadas as disposições relativas ao pagamento e às sanções
administrativas.

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.

Respeitosamente,

Informação 4576 (0728173)         SEI 0005824-35.2020.6.02.8000 / pg. 61



Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 07/07/2020, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/07/2020, às 11:19, 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
0728173 e o código CRC BFC18D3E.

0005824-35.2020.6.02.8000 0728173v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2020.

 

Reporto-me à Informação 4576, da SLC (doc. 0728173), acerca da qual nada temos a
opor, para subemeter o feito à análise da Assessoria Jurídica, para efeito do disposto
no Parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/07/2020, às 20:52, 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
0728358 e o código CRC AB882244.

0005824-35.2020.6.02.8000 0728358v1
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PROCESSO : 0005824-35.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PEÇAS
DE REPOSIÇÃO EM AR CONDICIONADOS.

 

Parecer nº 1276 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação
(0728172) na modalidade pregão, na forma eletrônica, visando
à aquisição de material de consumo - peças de reposição para
manutenções em aparelhos de ar condicionado, tudo de
acordo com a justificativa constante no termo de
referência (0718247), aprovado pela Secretaria de
Administração (0719443).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 

Com vista dos autos, a SEIC (0721784)
estimou  para a contratação o valor golobal de R$ 13.367,50
(treze mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta
centavos), conforme relatório do sistema Banco de Preços
(0721532).

Sugeriu, então, aquela unidade, que a licitação
fosse realizada na modalidade pregão, na forma  eletrônica,
com fundamento na Lei 10.520/2002, com exclusividade
para microempresas e empresas de pequeno porte na
competição.

Foi juntado pela COFIN a reserva de crédito no 
evento 0722916.

Ato contínuo, foi juntada aos autos minuta de edital
de licitação (0728172) elaborada pela SLC, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando aquisição de material
de consumo - peças de reposição para manutenções em
aparelhos de ar condicionado, com exclusividade para
microempresas e empresas de pequeno porte.

Esse é o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. 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:

"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
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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 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."
 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram
devidamente observados.

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, previsão 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.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

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

ItemQuestionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES
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1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?  

 

0718234

TERMO DE REFERÊNCIA

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

0718247

 

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

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

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

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

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

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

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

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

N/A  

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

13
As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente justificadas
em face da natureza e da complexidade do objeto? Foram fixadas
em percentuais razoáveis e justificados?

N/A  

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

N/A  

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

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  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral Página 1 | 4

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

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? NÃO 0718234

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0719443

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0721784

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

SIM
 

 

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? SIM

0721532

 

 

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

SIM  

MINUTA DO EDITAL

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

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

NÃO 0728172

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

N/A  

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

N/A  

31

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

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

N/A  

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

NÃO  

Competitividade

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

SIM  

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

N/A  

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

N/A  

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

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

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

SIM  

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

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

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

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

SIM 0728172

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

SIM  

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

NÃO  

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

SIM  

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

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

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

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

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

54

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

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

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

N/A  

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

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

57

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

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

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

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

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

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

 Próxima
fase

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

SIM
 

0722916

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  

 

 

 5. CONCLUSÃO 

 

Assim, esta Assessoria Jurídica, nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, aprova a
minuta do edital de licitação (0728172) na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
POR ITEM, objetivando aquisição de material de consumo -
peças de reposição para manutenções em aparelhos de ar
condicionado.

 

À consideração superior.
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 08/07/2020, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/07/2020, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0729078 e o código CRC 51BFD539.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 09 de julho de 2020.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, a abertura da
fase externa do presente certame,  na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando
aquisição de material de consumo - peças de reposição para
manutenções em aparelhos de ar
condicionado, consoante minuta 0728172, aprovada pela Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1276 (0729078).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
13/07/2020, às 13:17, 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
0729833 e o código CRC 59E24B82.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0005824-35.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição de material de consumo.

 

Decisão nº 1859 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0729833.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando aquisição de material de consumo - peças de
reposição para manutenções em aparelhos de ar condicionado,
visando possibilitar o bom funcionamento dos condicionadores de ar
instalados no edifício Sede deste Tribunal, tudo de acordo com a
justificativa constante no termo de referência (0718247), elaborado
pela Seção de Manutenção e Reparos - SMR e aprovado pela
Secretaria de Administração (0719443) deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0728172, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1276 (0729078) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da
Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 13/07/2020, às 19:19, 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
0730699 e o código CRC 0E80616C.
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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 julho de 2020.
Sigam os autos à SLC, em cumprimento à Decisão

nº 1859, da Presidência (doc. 0730699).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/07/2020, às 21:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0730955 e o código CRC 10E8FCF0.
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

  
  
  
  
  
  

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  4477//22002200 
  
PROCESSO Nº 0002742-93.2020 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 06 de agosto de 2020 
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 a aquisição de material de consumo - peças de reposição para manutenções 
em aparelhos de ar condicionado, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   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 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 aquisição de material de consumo - 
peças de reposição para manutenções em aparelhos de ar condicionado, conforme 
especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A deste edital.  
 
2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser encaminhada inclusive por 
e-mail. 
 
2.2. O prazo de garantia contra defeitos de fabricação ou vício oculto será 
de pelo menos 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo das peças. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

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: 

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

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  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. 

4.2.  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. 

4.3.  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. 
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4.4.  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. 

4.5.  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. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

5.1.  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.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

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

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5.  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.  

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

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. 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. 
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5.8. 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. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

7.1.  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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7.2. 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.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. 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.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do  item ofertado. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  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.  

7.9.  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. 

7.10.  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. 
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7.11. 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. 

7.11.1. 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. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. 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. 

7.13. 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. 

7.14. 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; 

 

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

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

7.17. 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.  

7.18. 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.  

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

neste Edital e seus anexos.  
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7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. 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. 

7.22.  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: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. 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. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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8.1.  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.  

8.2. 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.  

8.3.  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. 

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado está disponível no 
Anexo I-A, que  de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está 
autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

8.3.2.  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.  

8.4.  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. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  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.  

8.6.1. 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.  
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8.7.  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. 
 

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

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. 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 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

9.2.  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. 

9.2.1. 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. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
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9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  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. 

9.5.  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. 

9.5.1. 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; 

9.5.2. 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. 

9.5.3. 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. 

9.6. 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. 

9.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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9.9.  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. 

 

9.9.1. 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. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação: 

 

9.10.1. 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; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

9.10.2.2. 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. 

9.10.2.3.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 no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
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9.10.2.4. 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. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. 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. 

9.10.2.9. 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. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em 

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

9.10.2.11. 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. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  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: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total do item ofertado. 

10.2.  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. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  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). 

10.4.1. 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. 

10.5.  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. 

 

10.6.  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. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  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. 
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11.2. 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. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. 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. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  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.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. 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. 
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13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  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. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
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15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser  
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado 
na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-
1947, no horário das 8hs às 18hs de segunda a  quinta-feira e entre 8hs e 16 hs às sextas-
feiras. 
 
16.2. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado. Durante 10 (dez) dias a partir da entrega, serão 
aferidas as especificidades mencionadas neste termo de referência, devendo a 
empresa, caso se verifique imperfeições técnicas ou defeitos, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados do recebimento da notificação emitida pelo fiscal do 
contrato, providenciar a imediata substituição; 

b) definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observada as 
prescrições legais; 

16.2.1.  Em caso de impossibilidade do fornecimento de peças no prazo do item 
16.1, por motivos alheios à Contratada, desde que devidamente justificado, poderá 
a Administração estipular novo prazo, levando em conta os motivos expostos. 

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.5. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
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16.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções 
administrativas previstas na Seção 17. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
17.1  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: 

I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

 
17.2.  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. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
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a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de 
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa ou   de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 
 

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de  suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
17.5.         As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         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; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, 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.  

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

 
17.12.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
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17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.14.  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. 

 
17.14.1.  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 da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
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N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, 
Natureza da Despesa n° 339030 (Material de Consumo). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante as condições estabelecidas 
neste edital; 

d)  Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 

e)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade 
manifestada no fornecimento do objeto; 

g) Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativos e 
qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando 
à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas por parte desta; 

h)  Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 
proposta; 

i)  Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação 
contratual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida 
regularização; 
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j) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 

k) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, 
se for o caso, as penalidades previstas em lei. 

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da contratada: 

 

a) Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas, encargos, 
decorrentes do objeto do  edital; 

b) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos 
termos da Lei; 

c)  Fornecer na entrega do objeto, todos os manuais técnicos necessários à 
sua utilização plena, bem como estar todos os materiais devidamente 
embalados; 

d) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, 
devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato; 

e) Em caso de defeito irreparável, decorrente de fabricação, a Contratada 
deverá fazer a substituição por outra peça de mesma especificação no prazo 
estipulado na alínea “f”; 

f) Providenciar para que eventuais defeitos no material fornecido sejam 
prontamente corrigidos no decorrer do período de garantia. Nesses casos, a 
Contratada deverá substituir os conjuntos, componentes ou peças de 
reposição por novos e originais, sem que isso implique em acréscimo no preço 
contratado no prazo de 20 (vinte) dias a contar da notificação, podendo, o 
prazo ser prorrogado, conforme o item 16.2.1; 

g) Quando do envio das faturas para pagamento, a Contratada deverá 
apresentar ao gestor do contrato Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser 
entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários; 

h) Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil; 

i) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL; 
 
j) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
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23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  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.  

23.6. 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. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 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 na Administração. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11.   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. 

 
23.12. 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. 
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23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A -  Descrição dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

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

Maceió/AL, 20 de julho de 2020. 
 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

Aquisição imediata de peças de reposição, para manutenções 
em aparelhos de ar condicionado, conforme especificações constantes no 
Anexo Único. 

2. JUSTIFICATIVAS: 

2.1. Possibilitar o bom funcionamento dos condicionadores de 
ar instalados no edifício Sede deste Tribunal, visto que esses equipamentos 
são essenciais para manter a boa climatização dos ambientes de trabalho, 
oferecendo aos magistrados, servidores e terceirizados um ambiente 
confortável para melhor desempenho de suas atividades. 

2.2. Existência de condicionadores de ar que não estão 
operando plenamente por falta de peças; 

2.3. Atender futuras demandas de peças de condicionadores 
de ar nas dependências de todas as unidades deste Regional. 

2.4. Para esta aquisição propostas, a SMR entende, s.m.j. que 
não se deve estabeler critérios de sustentabilidade, pois o estabelecimento 
de tais critérios, poderiam ensejar numa restrição de competição, indo de 
encontro ao principal princípio do procedimento licitatório que é a busca da 
solução mais vantajosa para a Administração. 

2.5 Esta aquisição deverá ser processada por item, de forma 
a minimizar a possibilidade de fracasso do procedimento licitatório, pois 
amplia o rol de possíveis licitantes interessados. 

3. OBJETIVO: 

Garantir a infraestrutura apropriada às atividades 
administrativas e judiciais. 

4. ESPECIFICAÇÕES DAS PEÇAS E QUANTITATIVOS: 

Vide anexo único. 

5. PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

5.1 O prazo para entrega será de 30 (trinta) dias, a contar do 
recebimento pela contratada da nota de empenho emitida; 

5.2 Entregue o objeto, este será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado. Durante 
10 (dez) dias a partir da entrega, serão aferidas as especificidades 
mencionadas neste termo de referência, devendo a empresa, caso se  
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verifique imperfeições técnicas ou defeitos, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento da notificação emitida pelo fiscal do contrato, 
providenciar a imediata substituição; 

b) definitivamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação 
do objeto aos termos contratuais, observada as prescrições legais; 

5.3 Em caso de impossibilidade do fornecimento de peças no 
prazo do item 5.1, por motivos alheios à Contratada, desde que devidamente 
justificado, poderá a Administração estipular novo prazo, levando em conta 
os motivos expostos. 

6. PRAZO DE GARANTIA DAS PEÇAS: 

O prazo de garantia contra defeitos de fabricação ou vício 
oculto será de pelo menos 12 (doze) meses a contar do recebimento 
definitivo das peças. 

7. FORMA DE PAGAMENTO: 

7.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, 
mediante ordem bancária na conta-corrente indicada pela Contratada, em 
até 10 (dez) dias, a contar do atesto da nota fiscal/fatura ou documento 
equivalente. 

7.2. Como condição para a efetivação do pagamento deverá 
ser anexo a fatura, comprovante de regularidade fiscal, certidão negativa de 
débitos trabalhistas e regularidade perante o INSS e FGTS. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1 Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas, 
encargos, decorrentes do objeto do presente instrumento; 

8.2 Atender a todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas nos termos da Lei. 

8.3 Fornecer na entrega do objeto, todos os manuais técnicos 
necessários à sua utilização plena, bem como estar todos os materiais 
devidamente embalados. 

8.4 Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará 
como preposto, devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do 
contrato; 

8.5 Em caso de defeito irreparável, decorrente de fabricação, 
a Contratada deverá fazer a substituição por outra peça de mesma 
especificação no prazo estipulado no item 8.6. 

8.6 Providenciar para que eventuais defeitos no material 
fornecido sejam prontamente corrigidos no decorrer do período de garantia. 
Nesses casos, a Contratada deverá substituir os conjuntos, componentes ou 
peças de reposição por novos e originais, sem que isso implique em  
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acréscimo no preço contratado no prazo de 20 (vinte) dias a contar da 
notificação, podendo, o prazo ser prorrogado, conforme o item 5.3. 

8.7 Quando do envio das faturas para pagamento, a 
Contratada deverá apresentar ao gestor do contrato Nota Fiscal respectiva, a 
qual deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos 
Fiscais e Previdenciários; 

8.8 Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à 
Nota Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determinado pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

9.1 Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias 
ao pleno cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato; 

9.2 Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto 
deste termo; 

9.3 Efetuar o pagamento à Contratada, consoante as 
condições estabelecidas no contrato; 

9.4 Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas 
dependências para entrega do objeto; 

9.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham 
a ser solicitados pela Contratada, proporcionando todas as condições para 
que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos 
estabelecidos; 

9.6 Comunicar imediatamente à Contratada qualquer 
irregularidade manifestada no fornecimento do objeto; 

9.7 Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos 
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta; 

9.8 Exigir o cumprimento de todos os compromissos 
assumidos pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os 
termos de sua proposta; 

9.9 Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que 
houver obrigação contratual pendente por parte da empresa Contratada, até 
a devida regularização; 

9.10 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por 
meio de servidor especialmente designado, em conformidade com a 
legislação, que anotará em registro próprio todas as ocorrências; 

9.11 Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de 
eventuais imperfeições no curso de execução do contrato, fixando prazo para 
sua correção, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas em lei. 

10. LOCAL DA ENTREGA: 
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Todos os equipamentos deverão ser entregues na Seção de 
Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Av. Menino Marcelo (também 
conhecida por Via Expressa), 7200 "D", Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-
000, no horário de expediente normal deste Regional, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho. 

11. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO: 

A gestão ficará a cargo da Seção de Almoxarifado (SEALMOX) 
e a fiscalização dos materiais será executada pela Seção de Manutenção e 
Reparos (SMR). 
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ANEXO ÚNICO 

 
ITEM 

 

ESPECIFICAÇÕES 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTITATIVO 
DE AQUISIÇÃO 
IMEDIATA  

VALOR 
MÁXIMO 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

    1 

Cabo PP 
4x2,5mm². Fios de 
cobre eletrolítico, 
seção circular, 
têmpera mole, classe 
5 de encordoamento 
(NBR NM 280), 
isolamento das veias 
à base de PVC, sem 
chumbo anti-chama, 
classe térmica 70º C 
e para cobertura 
externa PVC classe 
térmica 60ºC (NBR 
13249) 

Peça de cem 
metros 

5 

R$ 722,05 R$ 3.610,25 

    2 

Fita em PVC, cor 
branca, 100mm x 
10m, auto aderente, 
sem adesivo. 
Usada para proteção 
e acabamento do 
duto de isolamento 
de polietileno do tubo 
de cobre (polipex, 
isotubo) em 
instalações de 
refrigeração e ar 
condicionado. 

rolo de dez 
metros 

100 

R$ 4,48 R$ 448,00 

    3 

Suporte para 
condensadora de 
aparelho de ar 
condicionado do tipo 
split hi-wall. Sendo 
composto de a) um 
par de chapas 
de metal em aço 
galvanizado com no 
mínimo 1.5mm de 

unidade 20 

R$ 74,45 R$ 1.489,00 
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espessura; e b) kit de 
instalação, composto 
de: 4 parafusos; 4 
arruelas; 4 porcas e 4 
coxins 
(amortecedores). O 
suporte 
deve suportar 
equipamentos de até 
30.000 (trinta mil) 
btus e peso máximo 
de 80 (oitenta) kilos.  

    4 

Contator magnético 
para condicionador 
de ar, 25 A (vinte e 
cinco âmperes), 
bobina de 220v 

unidade 25 

R$ 163,47 R$ 4.086,75 

    5 

Contator magnético 
para condicionador 
de ar, 32 A (trinta 
e dois âmperes), 
bobina de 220v 

unidade 15 

R$ 248,90 R$ 3.733,50 

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe de Seção, em 

09/06/2020, às 22:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

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

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  
Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 36 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 

 

 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020

 

PROCESSO Nº 0002742-93.2020

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 06 de agosto de 2020

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 a aquisição de material de consumo - peças de
reposição para manutenções em aparelhos de ar condicionado, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

 

                                      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 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
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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 aquisição de material de
consumo - peças de reposição para manutenções em aparelhos de ar condicionado,
conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A deste edital.

 

2 –DO PRAZO DE ENTREGA E DE GARANTIA

 

2.1.                              Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta)
dias contados do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser encaminhada
inclusive por e-mail.

 

2.2.                              O prazo de garantia contra defeitos de fabricação ou vício
oculto será de pelo menos 12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo das
peças.

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.                              Poderão participar deste pregão exclusivamente
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Microempresa e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

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:

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;

 

 

 

 

 

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;
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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.

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1.                     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.

4.            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.

4.3.                     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.

 

 

 

 

4.4.                     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
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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.

4.5.                     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.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

 

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

 

5.1.                     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.

5.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3.                     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.

5.4.                     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.

5.5.                     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.

5.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.

5.7.                     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.
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5.8.                     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.

 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor total do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I-A;

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

6. .                     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.

6.                      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.

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

6.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.

7. 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.

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

 

7.1.                     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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7.                      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.

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

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

7.                      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.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do  item ofertado.

 

7.6.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

7.                     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.

7.9.                     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.

7.10.                   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.
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7.11.               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.

7.11.1. 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.

7.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. 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.

7.13.                   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.

7.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

 

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

7.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

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

7. .                   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.

7. .                   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.

7.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.
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7.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.

7.21.                   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.

7.22.                   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:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

7.22.4. 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.

7.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.          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. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

9. 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.

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
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8.                     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. 

8.                      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.

8.                     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.

8.3.1. O preço máximo total fixado para o objeto licitado está disponível 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. 

8.                     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.

 

8.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

 

8.                     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.

8.6.1. 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.
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8.7.                     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.

 

8.                      Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.

8.                      Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.                    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 7.24.

8.11.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9 – DA HABILITAÇÃO.

 

9. 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. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.                     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. 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.

11. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
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fornecimento similares, dentre outros.

 

 

 

 

 

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

9.3.                     Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

9.                     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.

9. .                      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.

9.5.1. 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;

9. 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. 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.

9.6.                     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.

9.7.                     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.

 

9.                     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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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.

 

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.

 

9.                   Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

 

9.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

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
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consolidação respectiva.

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

 

 

 

 

 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. 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.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
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os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no cadastro de contribuinte
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.

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

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

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

10.                   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:
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a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do item ofertado;
d. conter o preço unitário e  total do item ofertado.
j.                   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.

10.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.                   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).

10.4.1. 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.

10.                   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.

 

10.                   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.

 

10.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

11 - DOS RECURSOS.

 

11.                   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
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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.

 

 

 

 

 

11.                    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.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. 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.

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

11.4.                   Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

12.1.                   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.

12.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
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12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. 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.

 

 

 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

13.                   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.

13.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

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

 

14.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

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

14.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.                   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

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

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..
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15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações
do objeto, valor, prazos de entrega em conformidade com este edital.

 

 

 

 

 

 

 

15.2.                           Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a
comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão
ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

 

15.3.                      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no
item 15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente,
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

 

16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

16.1.                       A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser 
enviada por e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado
na Av. Menino Marcelo, nº 7.200 D, Serraria Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-
1947, no horário das 8hs às 18hs de segunda a  quinta-feira e entre 8hs e 16 hs às
sextas-feiras.

 

16.2.                            O material será recebido:

 

a)    provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado. Durante 10 (dez) dias a partir da entrega, serão
aferidas as especificidades mencionadas neste termo de referência, devendo a
empresa, caso se verifique imperfeições técnicas ou defeitos, no prazo de 15 (quinze)
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dias, contados do recebimento da notificação emitida pelo fiscal do contrato,
providenciar a imediata substituição;

b) definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observada as prescrições
legais;

16.2.1.  Em caso de impossibilidade do fornecimento de peças no prazo do item 16.1,
por motivos alheios à Contratada, desde que devidamente justificado, poderá a
Administração estipular novo prazo, levando em conta os motivos expostos.

 

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

 

16.4.                            Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.6.                       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do
edital terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15
(quinze) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 17.

 

Edital 36 (0735370)         SEI 0005824-35.2020.6.02.8000 / pg. 125



17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

17.1                 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:

I  não entregar a documentação exigida no edital;

II - apresentar documentação falsa;

III - causar o atraso na execução do objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar na execução do contrato;

VI - fraudar a execução do contrato;

VII - comportar-se de modo inidôneo;

VIII - declarar informações falsas; e

IX - cometer fraude fiscal.

 

17.2.                     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.

 

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

 

17.4.                     A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
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a) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material;

 

b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa ou   de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.

 

1. Poderão ser aplicadas a penalidade de  suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior
a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

 

17.5.                 As sanções previstas neste edital  poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

 

17.6.                 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;

 

17.7.               Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.

 

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

 

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

 

17.10.                 O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
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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.

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

17.13.1.        O período de atraso será contado em dias corridos.

 

17.14.                 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.

 

17.14.1. 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 da Justiça Eleitoral
de Alagoas.

 

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

 

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

 

18 - DO PAGAMENTO

 

18.1.                  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da nota fiscal,
devidamente atestada.

 

18.2.                   Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

 

18.3.                   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

18.4.                        O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.

 

18.5.                        Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

 

18.6.                   Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do
atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios
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N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

 

 

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

  365                             365

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

19.1.        As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n°
167674, Natureza da Despesa n° 339030 (Material de Consumo).

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

21.1.                      São obrigações do Contratante:

 

a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações estabelecidas neste edital;

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital;

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante as condições estabelecidas neste
edital;
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edital;

d)  Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências para
entrega do objeto;

e)  Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir
suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada no
fornecimento do objeto;

g) Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativos e qualitativos,
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte
desta;

h)  Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

i)  Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação contratual
pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regularização;

 

 

 

 

 

j) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor especialmente
designado, em conformidade com a legislação, que anotará em registro próprio todas
as ocorrências;

k) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, se for o caso,
as penalidades previstas em lei.

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

22.1.                       São obrigações da contratada:

 

a) Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas, encargos, decorrentes
do objeto do  edital;

b) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos termos da
Lei;

c)  Fornecer na entrega do objeto, todos os manuais técnicos necessários à sua
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utilização plena, bem como estar todos os materiais devidamente embalados;

d) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, devendo o
mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato;

e) Em caso de defeito irreparável, decorrente de fabricação, a Contratada deverá fazer
a substituição por outra peça de mesma especificação no prazo estipulado na alínea
“f”;

f) Providenciar para que eventuais defeitos no material fornecido sejam prontamente
corrigidos no decorrer do período de garantia. Nesses casos, a Contratada deverá
substituir os conjuntos, componentes ou peças de reposição por novos e originais,
sem que isso implique em acréscimo no preço contratado no prazo de 20 (vinte) dias a
contar da notificação, podendo, o prazo ser prorrogado, conforme o item 16.2.1;

g) Quando do envio das faturas para pagamento, a Contratada deverá apresentar ao
gestor do contrato Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;

h) Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil;

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

 

j) Considerar válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

 

 

 

 

 

 

 

23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

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

23.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

23.3.                   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
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a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

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

23.5.                   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.

23.6.                   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.

23.7.                   Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
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 na Administração.

23.8.                   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.

23.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

23.10.             Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

23.11.              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.

 

23.12.             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.
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23.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

23.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I- Termo de Referência;

ANEXO I-A -  Descrição dos Itens e Valores Máximos Estimados;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

 

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

 

Maceió/AL, 20 de julho de 2020.

 

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

 

 

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:

Aquisição imediata de peças de reposição, para manutenções em aparelhos de ar
condicionado, conforme especificações constantes no Anexo Único.
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2. JUSTIFICATIVAS:

2.1. Possibilitar o bom funcionamento dos condicionadores de ar instalados no edifício
Sede deste Tribunal, visto que esses equipamentos são essenciais para manter a boa
climatização dos ambientes de trabalho, oferecendo aos magistrados, servidores e
terceirizados um ambiente confortável para melhor desempenho de suas atividades.

2.2. Existência de condicionadores de ar que não estão operando plenamente por falta
de peças;

2.3. Atender futuras demandas de peças de condicionadores de ar nas dependências
de todas as unidades deste Regional.

2.4. Para esta aquisição propostas, a SMR entende, s.m.j. que não se deve
estabeler critérios de sustentabilidade, pois o estabelecimento de tais critérios,
poderiam ensejar numa restrição de competição, indo de encontro ao principal princípio
do procedimento licitatório que é a busca da solução mais vantajosa para a
Administração.

2.5 Esta aquisição deverá ser processada por item, de forma a minimizar a
possibilidade de fracasso do procedimento licitatório, pois amplia o rol de possíveis
licitantes interessados.

3. OBJETIVO:

Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais.

4. ESPECIFICAÇÕES DAS PEÇAS E QUANTITATIVOS:

Vide anexo único.

5. PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO

5.1 O prazo para entrega será de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento pela
contratada da nota de empenho emitida;

5.2 Entregue o objeto, este será recebido:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado. Durante 10 (dez) dias a partir da entrega, serão
aferidas as especificidades mencionadas neste termo de referência, devendo a
empresa, caso se

 

 

 

 

verifique imperfeições técnicas ou defeitos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da notificação emitida pelo fiscal do contrato, providenciar a imediata
substituição;

b) definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
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termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observada as prescrições
legais;

5.3 Em caso de impossibilidade do fornecimento de peças no prazo do item 5.1, por
motivos alheios à Contratada, desde que devidamente justificado, poderá a
Administração estipular novo prazo, levando em conta os motivos expostos.

6. PRAZO DE GARANTIA DAS PEÇAS:

O prazo de garantia contra defeitos de fabricação ou vício oculto será de pelo menos
12 (doze) meses a contar do recebimento definitivo das peças.

7. FORMA DE PAGAMENTO:

7.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, mediante ordem bancária
na conta-corrente indicada pela Contratada, em até 10 (dez) dias, a contar do atesto da
nota fiscal/fatura ou documento equivalente.

7.2. Como condição para a efetivação do pagamento deverá ser anexo a fatura,
comprovante de regularidade fiscal, certidão negativa de débitos trabalhistas e
regularidade perante o INSS e FGTS.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1 Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas, encargos, decorrentes
do objeto do presente instrumento;

8.2 Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos termos da
Lei.

8.3 Fornecer na entrega do objeto, todos os manuais técnicos necessários à sua
utilização plena, bem como estar todos os materiais devidamente embalados.

8.4 Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, devendo
o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato;

8.5 Em caso de defeito irreparável, decorrente de fabricação, a Contratada deverá
fazer a substituição por outra peça de mesma especificação no prazo estipulado no
item 8.6.

8.6 Providenciar para que eventuais defeitos no material fornecido sejam prontamente
corrigidos no decorrer do período de garantia. Nesses casos, a Contratada deverá
substituir os conjuntos, componentes ou peças de reposição por novos e originais,
sem que isso implique em

 

 

 

 

acréscimo no preço contratado no prazo de 20 (vinte) dias a contar da notificação,
podendo, o prazo ser prorrogado, conforme o item 5.3.
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8.7 Quando do envio das faturas para pagamento, a Contratada deverá apresentar ao
gestor do contrato Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;

8.8 Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

9.1 Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações estabelecidas no contrato;

9.2 Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste termo;

9.3 Efetuar o pagamento à Contratada, consoante as condições estabelecidas no
contrato;

9.4 Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências para
entrega do objeto;

9.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir
suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

9.6 Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada no
fornecimento do objeto;

9.7 Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativos e qualitativos,
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as
ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte
desta;

9.8 Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.9 Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação contratual
pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regularização;

9.10 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em registro
próprio todas as ocorrências;

9.11 Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no
curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, se for o
caso, as penalidades previstas em lei.

10. LOCAL DA ENTREGA:
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Todos os equipamentos deverão ser entregues na Seção de Almoxarifado do TRE/AL,
localizada na Av. Menino Marcelo (também conhecida por Via Expressa), 7200 "D",
Antares, Maceió – AL, CEP: 57.046-000, no horário de expediente normal deste
Regional, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho.

11. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO:

A gestão ficará a cargo da Seção de Almoxarifado (SEALMOX) e a fiscalização dos
materiais será executada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR).

 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO

 ITEM
 

ESPECIFICAÇÕES
UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTITATIVO
DE AQUISIÇÃO
IMEDIATA 

VALOR
MÁXIMO
UNITÁRIO

VALOR
MÁXIMO
TOTAL

    1

Cabo PP
4x2,5mm². Fios de
cobre eletrolítico,
seção circular,
têmpera mole,
classe 5 de
encordoamento
(NBR NM 280),
isolamento das
veias à base de
PVC, sem chumbo
anti-chama, classe
térmica 70º C e
para cobertura
externa PVC classe
térmica 60ºC (NBR
13249)

Peça de cem
metros 5 R$ 722,05 R$ 3.610,25

Fita em PVC, cor
branca, 100mm x
10m, auto
aderente, sem
adesivo.
Usada para
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    2
proteção e
acabamento do
duto de isolamento
de polietileno do
tubo de cobre
(polipex, isotubo)
em instalações de
refrigeração e ar
condicionado.

rolo de dez
metros 100 R$ 4,48 R$ 448,00

    3

Suporte para
condensadora de
aparelho de ar
condicionado do
tipo split hi-wall.
Sendo composto
de a) um par de
chapas de metal
em aço galvanizado
com no mínimo
1.5mm de
espessura; e b) kit
de instalação,
composto de: 4
parafusos; 4
arruelas; 4 porcas
e 4 coxins
(amortecedores). O
suporte
deve suportar
equipamentos de
até 30.000 (trinta
mil) btus e peso
máximo de 80
(oitenta) kilos. 

unidade 20 R$ 74,45 R$ 1.489,00

    4

Contator
magnético para
condicionador de
ar, 25 A (vinte e
cinco âmperes),
bobina de 220v

unidade 25 R$ 163,47 R$ 4.086,75

    5

Contator
magnético para
condicionador de
ar, 32 A (trinta
e dois âmperes),
bobina de 220v

unidade 15 R$ 248,90 R$ 3.733,50
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO
TEIXEIRA, Chefe de Seção, em 09/06/2020, às 22:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

 
                                         

 

 

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  
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Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

 

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  
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Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?                 (   ) Sim                      (   ) Não

Em 23 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/07/2020, às 12:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0735370 e o código CRC 9A2ED119.

0005824-35.2020.6.02.8000 0735370v2
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23/07/2020 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 23/07/2020 12:00:57 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00047/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0002742-93.2020 Menor Preço   

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

  Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

Equalização de ICMS Internacional 5 5 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
24/07/2020

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 24/07/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, 377

Bairro
Farol

Município/UF
27855 - Maceió/AL

DDD Telefone Ramal Fax
82 21227764

Aquisição de material de consumo - peças de reposição para manutenções em aparelhos de ar condicionado, conforme 
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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23/07/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28888062&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 23/07/2020 12:02:21 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00047/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 449695 - Cabo extensor
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
5 Bens Comuns Menor Preço 3.610,25

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 5

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da

Pesquisa
Valor Total Pesquisado

(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

18/06/2020 1.893,90 26.500.918/0001-
93

CEMACO COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Cabo extensor, tipo: flexível, tipo saída: conectores hd15 macho x macho, comprimento: 1,50 m, características 
adicionais: sinal vga e svga, com filtro

Valor Máximo Aceitá
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23/07/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28888308&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 23/07/2020 12:02:48 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00047/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 467603 - Fita adesiva
Unidade de Fornecimento
Rolo 10,00 M
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
100 Bens Comuns Menor Preço 448,00

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 100

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da

Pesquisa
Valor Total Pesquisado

(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

18/06/2020 320,00 05.443.348/0001-
77

CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Fita adesiva, material: pvc, largura: 50 mm, comprimento: 30 m, aplicação: sinalização de advertência, características 
adicionais: auto-adesiva

Valor Máximo Aceitá
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23/07/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28888407&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 23/07/2020 12:03:01 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00047/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
3 Material 441168 - Suporte aparelho ar condicionado
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
20 Bens Comuns Menor Preço 1.489,00

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 20

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

18/06/2020 1.319,00 03.217.016/0001-49 RPF COMERCIAL EIRELI

Item Anterior Ir para o Item: 3  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Suporte aparelho ar condicionado, material: ferro galvanizado, formato: caixa retangular, aplicação: 
fixação,instalação aparelho ar condicionado, características adicionais: para aparelho com 35.000 btus

Valor Máximo Aceitá
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23/07/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28888437&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 23/07/2020 12:03:23 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00047/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
4 Material 361109 - Contator
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
25 Bens Comuns Menor Preço 4.086,75

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 25

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

18/06/2020 4.086,75 05.620.939/0001-72 LUIZ CESAR CARDOSO

Item Anterior Ir para o Item: 4  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Contator, tipo: magnético principal, tensão trabalho: 660 v, tensão nominal bobina: 183 - 220 vca, corrente trabalho: 
32 a, frequência: 50,60 hz, normas técnicas: iec 60158; iec 60337; iec 60156 e vde 0660, número e tipo de contatos 
principais: 3na, número e tipo de contatos auxiliares: 2na + 2nf, categoria: ac-3, sistema fixação: por parafuso e 
trilho

Valor Máximo Aceitá
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23/07/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=28888453&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 23/07/2020 12:04:05 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00047/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
5 Material 361109 - Contator
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
15 Bens Comuns Menor Preço 3.733,50

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 15

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

18/06/2020 3.733,50 05.620.939/0001-72 LUIZ CESAR CARDOSO

Item Anterior Ir para o Item: 5  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Contator, tipo: magnético principal, tensão trabalho: 660 v, tensão nominal bobina: 183 - 220 vca, corrente trabalho: 
32 a, frequência: 50,60 hz, normas técnicas: iec 60158; iec 60337; iec 60156 e vde 0660, número e tipo de contatos 
principais: 3na, número e tipo de contatos auxiliares: 2na + 2nf, categoria: ac-3, sistema fixação: por parafuso e 
trilho

Valor Máximo Aceitá
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Nº 141, sexta-feira, 24 de julho de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000535, emitida em 13/07/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: SOLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: Fornecimento de espelhos (Ata
012/2020). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento de despesa:
339030. Valor total do empenho: R$ 654,59 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e
cinquenta e nove centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00385.02.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0002742-93.2020. Objeto: Aquisição de material de consumo - peças de
reposição para manutenções em aparelhos de ar condicionado, conforme especificações e
condições assentadas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 5. Ed i t a l :
24/07/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol -
Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00047-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 24/07/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 06/08/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 23/07/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2020 - UASG 70029

Nº Processo: 0001584-73.2020. Objeto: Aquisição de Material de Consumo - Combustíveis
e Lubrificantes Automotivos. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 24/07/2020 das 13h00 às
17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Centro - Macapá/AP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70029-5-00014-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 24/07/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
06/08/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 22/07/2020) 70029-00001-2020NE000031

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 16/2020

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 14289/2019.
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia
para a prestação de serviços técnicos periódicos de manutenção preditiva, preventiva e de
serviços técnicos de operação e manutenção corretiva do sistema de climatização, com
posto de trabalho residente, bem como remanejamento, readequação e instalação de
componentes de sistemas de ar condicionado, composto por equipamentos de
condicionamento de ar, com fornecimento e aplicação de peças e insumos.

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro

(SIDEC - 23/07/2020) 070003-00001-2020NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - 0097446-17.2020.6.05.8000

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 7/2020, firmado entre o Tribunal Regional da
Eleitoral da Bahia e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização: OBJETO:
Exercício do direito ao voto de presos provisórios e adolescentes internados em
estabelecimentos na Bahia. FUNDAMENTO LEGAL: Res. TSE nº 23.611/2019 e Lei n.º
8666/1993. VIGÊNCIA: Até a realização das eleições municipais - 1º e 2º turnos.
SIGNATÁRIOS: Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, pelo TRE/BA e Dr Nestor Duarte
Guimarães Neto, pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - 0097446-17.2020.6.05.8000

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 9/2020, firmado entre o Tribunal Regional da
Eleitoral da Bahia e o Tribunal de Justiça da Bahia: OBJETO: Exercício do direito ao voto de
presos provisórios e adolescentes internados em estabelecimentos na Bahia.
FUNDAMENTO LEGAL: Res. TSE nº 23.611/2019 e Lei n.º 8666/1993. VIGÊNCIA: Até a
realização das eleições municipais - 1º e 2º turnos. SIGNATÁRIOS: Des. Edmilson Jatahy
Fonseca Júnior, pelo TRE/BA e Des. Lourival Almeida Trindade, pelo TJBA.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - 0097446-17.2020.6.05.8000

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 5/2020, firmado entre o Tribunal Regional da
Eleitoral da Bahia e o Ministério Público Federal do Estado da Bahia por meio da
Procuradoria da República na Bahia: OBJETO: Exercício do direito ao voto de presos
provisórios e adolescentes internados em estabelecimentos na Bahia. FUNDAMENTO
LEGAL: Res. TSE nº 23.611/2019 e Lei n.º 8666/1993. VIGÊNCIA: Até a realização das
eleições municipais - 1º e 2º turnos. SIGNATÁRIOS: Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior,
pelo TRE/BA, Dra Juliana de Azevedo Moraes, pelo PR/BA e Dr Cláudio Alberto Gusmão
Cunha, pela PRE.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - 0097446-
17.2020.6.05.8000

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 6/2020, firmado entre o Tribunal
Regional da Eleitoral da Bahia e a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção
Bahia: OBJETO: Exercício do direito ao voto de presos provisórios e
adolescentes internados em estabelecimentos na Bahia. FUNDAMENTO LEGAL:
Res. TSE nº 23.611/2019 e Lei n.º 8666/1993. VIGÊNCIA: Até a realização das
eleições municipais - 1º e 2º turnos. SIGNATÁRIOS: Des. Edmilson Jatahy
Fonseca Júnior, pelo TRE/BA e Dr Fabrício de Castro Oliveira, pela OAB-BA.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 102/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, para
eventual aquisição de material elétrico. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º
10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº
10/2007, PROCESSO: SEI N° 0052076-49-2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da
data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 23/07/2020. SIGNATÁRIOS:
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Ana Paula Costa Greco.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 7 Disjuntor monopolar, ref. 5SMO 2, 16
A

Marca / Modelo: Soprano

10 7,30

. 8 Disjuntor monopolar, ref. 5SMO 2, 20 A
Marca / Modelo: Soprano

10 7,62

. 9 Disjuntor motor trifásico
Marca / Modelo:

10 48,00

. 10 Disjuntor norma DIN (branco)
Marca / Modelo: Soprano

10 24,10

. 11 Disjuntor norma DIN (branco)
Marca / Modelo: Soprano

10 6,50

. 12 Disjuntor baixa tensão
Marca / Modelo:

10 5,14

. 13 Disjuntor
Marca / Modelo: Soprano

10 36,63

. 14 Disjuntor norma DIN (branco)
Marca / Modelo: Soprano

10 36,96

. 15 Disjuntor norma DIN (branco)
Marca / Modelo: Soprano

10 36,96

. 16 Disjuntor norma DIN (branco)
Marca / Modelo: Soprano

10 50,47

. 17 Disjuntor baixa tensão
Marca / Modelo: Soprano

10 23,20

. 18 Disjuntor baixa tensão
Marca / Modelo: Soprano

10 8,96

. 19 Disjuntor baixa tensão
Marca / Modelo: Soprano

10 11,27

. 20 Disjuntor baixa tensão
Marca / Modelo: Soprano

10 126,46

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 79/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa ALEX FINIMUNDO 61037605934, para
eventual aquisição de material de expediente. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º
10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº
10/2007, PROCESSO: SEI N° 52094-70.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da
data da sua publicação na Imprensa Oficial. ASSINATURA: 13/07/2020. SIGNATÁRIOS:
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Alex Finimundo.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 14 Bloco de recados
Marca/Modelo:BRW/BRW

1000 R$ 2,57

. 36 Percevejo
Marca/Modelo: BRW/BRW

400 R$ 1,40

. 65 Clips mini nº 5
Marca/Modelo:IARA/IARA

200 R$ 4,46

. 66 Numerador Metálico de 06 dígitos
Marca/Modelo:KAZ/KAZ

20 R$ 69,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 101/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa QUERETARO TECNOLOGIA DE PROT EÇ ÃO
AMBIENTAL LTDA - EPP, para eventual aquisição de material elétrico. FUNDAMENTO LEGAL:
Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução
Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0052076-49-2019.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua publicação na Imprensa Oficial. A S S I N AT U R A :
23/07/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Genaro
Moacir Prates.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 49 Lâmpada LED Tubular Tipo T8
Marca / Modelo: Masterled
/ MS-TUBE-T8PW-18W

1500 R$ 10,47

. 56 Lâmpada LED Tubular Tipo T8,.
Marca / Modelo: Masterled
/ MS-TUBE-T8PW-18W

4500 R$ 10,47

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 3/2020

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 0000458-
65.2020. , publicada no D.O.U de 15/06/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de 35 aparelhos de coleta de ponto eletrônico com biometria,
contemplando software de gerenciamento compatível com a infraestrutura
tecnológica do TREDF e integração com o sistema de registro de ponto eletrônico
utilizado por este TREDF (SGRH), bem como instalação, configuração, coleta de
biometria, manutenção, assistência técnica e garantia por 60 meses, além da
realização de treinamento para operacionalização dos equipamentos e seu sistema
de gerenciamento. Novo Edital: 24/07/2020 das 13h00 às 17h59. Endereço: Praça
Municipal de Brasília, Quadra 02, Lote 6, Sala 208 Setor de Indústrias Gráficas -
BRASILIA - DFEntrega das Propostas: a partir de 24/07/2020 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 06/08/2020, às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

HERACLITO CARLOS VIEIRA FREITAS
Pregoeiro

(SIDEC - 23/07/2020) 070025-00001-2020NE000029
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 12/2020
SEI 008812-63.2019.6.02.8000

Data: 22/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - copo descartável, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 4.640,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 19/2020

SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 05/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 15.749,02

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 23/2020
SEI 0003931-09.2020.6.02.8000

Data: 19/05/2020 às 14:00:00
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Objeto: Registro de Preços de material de consumo - álcool em gel e luvas, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado  item 1 :  R$ 10,96
Valor unitário  estimado item 2 :  R$ 19,41
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000

Data: 22/05/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo -fita para impressora EPSON LQ 590, conforme o edital e seus anexos.

Valor unitário estimado:  R$ 26,58
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 30/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 10/06/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 15.749,02
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 31/2020
SEI 0010231-21.2019.6.02.8000

Data: 12/06/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda,
com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos
fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas no edital e seus anexos

Valor total estimado :  R$ 189.269,52
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 33/2020
SEI 0008805-71.2019.6.02.8000

Data: 16/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - limpeza, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 9,74
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Valor unitário estimado item 2 :  R$ 25,55
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 3,44
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 20,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 35/2020
SEI 0008809-11.2019.6.02.8000

Data: 18/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo - água para mesários, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos.

Valor total estimado:  R$ 83.921,94
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 36/2020
SEI 0009836-29.2019.6.02.8000

Data: 19/06/2020 às 09:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo –  material de copeiragem, conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos.

Valor total estimado  lote 1:  R$ 4.381,81
Valor total estimado  lote 2:  R$ 4.471,26
Valor total estimado  lote 3:  R$ 4.446,71
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 37/2020
SEI 0000696-34.2020.6.02.8000

Data: 22/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material permanente – andaimes e acessórios para o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 8.011,96
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 39/2020
SEI 0004594-55.2020.6.02.8000

Data: 02/07/2020 às 14:00:00
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Objeto: Aquisição de material de consumo –  expediente - para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor global  estimado  para o lote 1 :  R$ 9.341,58
Valor global  estimado  para o lote 2 :  R$ 12.038,40
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 40/2020
SEI 0002742-93.2020.6.02.8000

Data: 03/07/2020 às 09:00:00

Objeto: aquisição de material de consumo –  elétrico para atender às demandas ordinárias das Unidades Administrativas e
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do
edital. 

Valor global  estimado:  R$ 24.234,75
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 41/2020
SEI 0010884-23.2019.6.02.8000

Data: 09/07/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada, sediada ou com filial no Município de Maceió/AL,  para o fornecimento de
combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM 2), no aludido Município durante o pleito de 2020, com
destinação ao abastecimento de veículos automotivos locados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos eventualmente
cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de cartões eletrônicos, conforme especificações descritas no edital e seus anexos. 

Percentual mínimo de desconto para os dois itens:  0%
Valor estimado para item 1: R$ 21.582,00
Valor estimado para item 2: R$ 3.247,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 42/2020
SEI 0004560-80.2020.6.02.8000

Data: 10/07/2020 às 09:00:00

Objeto: Aquisição de material permanente  – balança de bancada mecânica, conforme especificações descritas no edital e seus 
 anexos. 

Valor estimado: R$ 912,21
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Número 43/2020
SEI 0000575-52.2020.6.02.8000

Data: 13/07/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo – kit para execução do jogo do eleitor, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor estimado: R$ 20.647,70
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 44/2020
SEI 0001005-55.2020.6.02.8000

Data: 17/07/2020 às 09:00:00

Objeto: Contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este
Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ R$ 61.377,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 45/2020
SEI 0008975-43.2019.6.02.8000

Data: 31/07/2020 às 09:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - material de limpeza, conforme especificações descritas no edital e seus
anexos.

Valor global estimado para o lote 1 : R$ 12.518,90
Valor global estimado para o lote 2 : R$ 75.372,00
Valor global estimado para o lote 3 : R$ 36.234,50
Valor global estimado para o lote 4 : R$ 51.791,20
Valor global estimado para o lote 5 : R$ 20.643,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 46/2020
SEI 0002435-42.2020.6.02.8000

Data: 03/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - processamento de dados, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor total estimado (todos os itens): R$ 69.564,70
Documentos:
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 47/2020
SEI 0002742-93.2020.6.02.8000

Data: 06/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo - peças de reposição para manutenções em aparelhos de ar condicionado, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do edital.

Valor total estimado (todos os itens): R$ 13.367,50
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

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

 

DESPACHO

Maceió, 24 de julho de 2020.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/07/2020, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0736387 e o código CRC D8E43026.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2020.
Sr. Chefe SMR.
 
Solicito o pronunciamento da Unidade de V.Sª quanto ao

pedido de esclarecimento requerido por potencial licitante, evento
sei nº 0739481.

 
Agradeço antecipadamente.
 
Cordialmente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 03/08/2020, às 09:11, 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
0739483 e o código CRC C6CBA1AD.

0005824-35.2020.6.02.8000 0739483v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5356 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À PREG.
 
Senhor Pregoeiro,
 
Após tomar ciência do pedido de esclarecimento,

constante do evento SEI nº 0739481, sobre a descrição
correta do item 01, esta setorial, passa a informar que a
descrição correta do referido item, consta do Anexo I (Termo
de Referência), folhas 30, que integra o Edital do Pregão nº
47/2020 (0736386), a qual passo a discorrer a seguir:

 
"Cabo PP 4x2,5mm². Fios de cobre eletrolítico,
seção circular, têmpera mole, classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280), isolamento
das veias à base de PVC, sem chumbo anti-
chama, classe térmica 70º C e para cobertura
externa PVC classe térmica 60ºC (NBR
13249)".

 
Sendo estas as informações requeridas, devolvo os

autos, para a continuidade do feito.
 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 03/08/2020, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0739773 e o código CRC 5DE8A9C1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de agosto de 2020.
Srª Chefe SLC.
 
Seguem em anexo aos presentes autos as certidões de

publicação no sistema COMPRASNET, referente ao pedido de
esclarecimento de potencial licitante, razão pela qual solicitamos a
divulgação na Intranet/TRE-AL. 

1. Comprovante registro pedido
esclarecmento: 0740343

2. Comprovante registro resposta ao pedido de
esclareciemento:0740345

Cordialmente.
Pregoeiro Oficial TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 04/08/2020, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0740347 e o código CRC 803684F3.

0005824-35.2020.6.02.8000 0740347v1
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PROPOSTA DE PREÇO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 47/2020

RAZÃO SOCIAL: RPF COMERCIAL LTDA

CNPJ: 03.217.016/0001-49                                             IE: 90.468.970-02

ENDEREÇO: Rua Francisco Nunes, 557 / 337 – Rebouças – Curitiba – PR – CEP 80.215-000

TELEFONE / FAX: (41) 3015-5696 / WHATSAPP: (41) 98419-6770 /  E-MAIL : rpf@rpfcomercial.com.br

BANCO: CEF (104)      /      AG: 1633      /    OP: 003    /     Nº C/C: 509-5

OPTANTE PELO SIMPLES  (X) SIM              (  )  NÃO

ME/EPP                                    (X) SIM               (  )  NÃO 

- Propomos fornecer ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, pelos preços a seguir indicados, os 
produtos abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA QTD UNID
VALOR

UNITÁRIO
VALOR TOTAL

03

SUPORTE PARA CONDENSADORA DE APARELHO DE AR 
CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL, SENDO COMPOSTO DE A) 
UM PAR DE CHAPAS DE METAL EM AÇO GALVANIZADO COM NO 
MÍNIMO 1.5 MM DE ESPESSURA; E B) KIT DE INSTALAÇÃO, 
COMPOSTO DE: 4 PARAFUSOS; 4 ARRUELAS; 4 PORCAS E 4 COXINS 
(AMORTECEDORES), O SUPORTE DEVE SUPORTAR 
EQUIPAMENTOS DE ATÉ 30.000 (TRINTA MIL) BTUS E PESO MÁXIMO 
DE 80 (OITENTA) KILOS. MARCA / FABRICANTE / MODELO: EOS / 30 
K. 20 UN R$ 55,90 R$ 1.118,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 1.118,00 (Hum mil, cento e dezoito reais).

- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.  

- Prazo para a entrega dos produtos: 30 (trinta) dias.

- Prazo de validade dos produtos: 12 (doze) meses.

- Garantia dos produtos: 12 (doze) meses.

- Preços unitário e total com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos, e 
total por extenso, prevalecendo este último, em caso de discordância.

- Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como 
os custos referentes à utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios, 
correndo tais operações única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedora.

___________________________________________
Elcio Castelhano – Administrador

CPF 032.750.798-59 / RG 8.005.461 SSP/SP

Digitally signed by ELCIO CASTELHANO:03275079859
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM 
BRANCO), OU=15400783000178, CN=ELCIO 
CASTELHANO:03275079859
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2020-08-13 17:26:52
Foxit Reader Version: 9.7.0

ELCIO 
CASTELHANO:
03275079859
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2020.
Sr. Chefe SMR.
 
Reporto-me no presente para solicitar o pronunciamento

técnico da Unidade de V.Sª quanto à conformidade de propostas
apresentadas na sessão do Pregão Eletrônico 47/2020 - Mat.
Consumo Eqp Condicionadores de Ar.

 

1. PROPOSTA EMPRESA MARIA CONSUELO ITENS 1,4,5 0744963; 0744968
2. PROPOSTA EMPRESA ITEM 03 0744969

A sessão foi reagendada para amahã às 10h. 
 
Cordialmente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 13/08/2020, às 17:54, 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
0744976 e o código CRC F177A0A7.

0005824-35.2020.6.02.8000 0744976v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5612 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0744976,

informamos que a descrição dos itens na proposta da empresa
EMPRESA MARIA CONSUELO ITENS 1,4,5 (0744963) é
idêntica à do Termo de Referência (fls. 26 a 31), constante do
Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 47/2020, evento SEI
nº 0735369. Assim como, a proposta da empresa RPF
COMERCIAL LTDA (0744969), como relação ao item 3,
também está em consonância com o referido Termo de
Referência.

 
Dessa forma, devolvemos os presentes autos para

continuidade das ações, tendo em vista a conformidade das
propostas ofertadas.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 17/08/2020, às 08:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0745799 e o código CRC 05D63DD4.

0005824-35.2020.6.02.8000 0745799v2
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te\[��ub�N

RxZNvbfuZXN][N~�Nc]NKwZ_aZNc]N}~}~�N

mFn7F3opqGE5rp3GpFn5G3*F3mFsF

N

�+,�./

Proposta MC DOCS DECLARAÇÃO COMPRASNET (0746082)         SEI 0005824-35.2020.6.02.8000 / pg. 175



���������� ���	
�����������

�����������������������	���������������	������������������ ���!�"#�$%���%$ ���

&&

&

'

()*+,-,./012)3)443*556789:;<9

'

487=>517?7:8@A;B51CD3EFEF1G,HI1DFFJJ
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.697.784/0001-78

Certidão nº: 20060172/2020

Expedição: 14/08/2020, às 08:27:47

Validade: 09/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que MARIA CONSUELO SOARES DA MATA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 28.697.784/0001-78, 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: 14/08/2020 08:25:58 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA 

CNPJ: 28.697.784/0001-78 
 
 
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.

Proposta DOCS MC CERTIDÕES TRAB TCU CNJ PORTAL FALEN (0746086)         SEI 0005824-35.2020.6.02.8000 / pg. 182



  CONCORDATAS, 

  Distritais 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.697.784/0001-78

Razão Social: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA

Nome Fantasia: CONSUL

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/10/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/02/2021

FGTS 30/08/2020

Trabalhista Validade: 05/02/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/08/2020

Receita Municipal Validade: 25/08/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 14/08/2020 08:17 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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: 28.697.784/0001-78
Razão Social: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA ADAO RIBEIRO, 51 - JARDIM PRIMAVERA (ZONA NORTE) - São Paulo / São
Paulo

Emitido em: 14/08/2020 08:18 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: 28.697.784/0001-78
Razão Social: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA
Nome Fantasia: CONSUL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/10/2020

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Inscrição Estadual: 118.548.755.112 Inscrição Municipal: 5.806.001-4
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Capital Social: R$ 30.000,00 Data de Abertura da Empresa: 21/09/2017
CNAE Primário: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
CNAE Secundário 1: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 2: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 3: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 4: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO

Dados para Contato
CEP: 02.755-070
Endereço: RUA ADAO RIBEIRO, 51 - JARDIM PRIMAVERA (ZONA NORTE)
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 39321604 Telefone: (11) 39312785
Email: SALES@GENAUBRASIL.NET

Dados do Responsável pelo Cadastro
257.650.728-01CPF:

Nome: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA
Carteira de Identidade: 327409654 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 10/01/2012 Data de Nascimento: 03/08/1974
E-mail: consulvendas1@gmail.com

Linhas de Fornecimento

Materiais
1325 - BOMBAS

Emitido em: 14/08/2020 08:19 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

21
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Relatório Nível I - Credenciamento

Materiais
2815 - MOTORES DIESEL E COMPONENTES
3710 - EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO
5140 - CAIXAS PARA FERRAMENTAS E FERRAGENS
5930 - CHAVES ELÉTRICAS
6250 - LUSTRES, SUPORTES PARA LÂMPADAS E ELEMENTOS DE PARTIDA
6625 - INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E
ELETRÔNICAS

Emitido em: 14/08/2020 08:19 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

22
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Consul
Suprimentos

Rua, Adão Ribeiro, 51 CEP 02755070 Jardim Primavera São PauloSP

Fone (11) 35627151

78
Sim

Bairro:

02755 070

11 3562 7151 11 3562 7151

11 3562 7151 11 3562 7151

70

43.779.081

2_________________
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37408259449Usuário:

17/08/2020 14:20:09Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

MARIA CONSUELO SOARES DA MATA Adimplente28697784
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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KLMNOPMQRSKLTQUOVPWXYXPZ[\Z[][̂ _̀ _̂[Pa[bcàY[̂_[PWX̂]_c_deaXPa[PEfgDJBgEJhCEEEJiAj4i4k<l4mno6km8Gp4pq+G
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ĉwXZY à̀VPac]Wd_càPXdPZ[W[�càPa[P�d̀x�d[ZPXd_ZXP\̀Z_cWc\̀ _̂[P\X_[̂Wc̀xPXdPa[Pẁ_XPaXPsZ[yzXPKx[_Z{̂cWXP|}~����P�QR�
}����VP\XZP�d̀x�d[ZPY[cXPXdP\XZP�d̀x�d[ZP\[]]X̀�P

�W�P�d[P̂zXP_[̂_XdVP\XZP�d̀x�d[ZPY[cXPXdP\XZP�d̀x�d[ZP\[]]X̀VPĉwxdcZP̂ P̀a[Wc]zXPa[P�d̀x�d[ZPXd_ZXP\̀Z_cWc\̀ _̂[P\X_[̂Wc̀x
XdPa[Pẁ_XPaXPsZ[yzXPKx[_Z{̂cWXP|}~����P�QR�P}����VP�d̀ _̂XP̀P\̀Z_cWc\̀ZPXdP̂zXPàPZ[w[ZcàPxcWc_̀�zX�P

�a�P�d[PXPWX̂_[�aXPàP\ZX\X]_̀P̀\Z[][̂ _̀àP\̀ Z̀P\̀Z_cWc\̀ZPaXPsZ[yzXPKx[_Z{̂cWXP|}~����P�QR�P}����V̂zXP][Z�VP̂XP_XaX
XdP[YP\̀Z_[VPacZ[_̀PXdPĉacZ[_̀Y[̂_[VPWXYd̂ cẀaXPXdPac]Wd_caXPWXYP�d̀x�d[ZPXd_ZXP\̀Z_cWc\̀ _̂[P\X_[̂Wc̀xPXdPa[Pẁ_XPaX
sZ[yzXPKx[_Z{̂cWXP|}~����P�QR�P}����P̀ _̂[]Pà P̀a�dacẀ�zXPaXPX��[_XPàPZ[w[ZcàPxcWc_̀�zX�P

�[�P�d[PXPWX̂_[�aXPàP\ZX\X]_̀P̀\Z[][̂ _̀àP\̀ Z̀P\̀Z_cWc\̀ZPaXPsZ[yzXPKx[_Z{̂cWXP|}~����P�QR�P}����P̂zXPwXcVP̂XP_XaXPXd
[YP\̀Z_[VPacZ[_̀PXdPĉacZ[_̀Y[̂_[VPĉwXZY àXVPac]Wd_caXPXdPZ[W[�caXPa[P�d̀x�d[ZPĉ_[yZ̀ _̂[Pa[PSrN��UQLPrK�NOUQL
KLKNSOrQLPvKPQLQ�OQRP̀ _̂[]Pà P̀�[Z_dZ̀PXwcWc̀xPà]P\ZX\X]_̀]�P[P

�w�P�d[P[]_�P\x[̂ Ỳ[̂_[PWc[̂_[PaXP_[XZP[PàP[�_[̂]zXPa[]_̀Pa[Wx̀Z̀�zXP[P�d[Pa[_�YP\x[̂X]P\Xa[Z[]P[PĉwXZY �̀�[]P\̀ Z̀
wcZY��x̀�P

MdZc_c�̀VP[YP��Pa[PQyX]_XPa[P�����P
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: RPF COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.217.016/0001-49

Certidão nº: 20060228/2020

Expedição: 14/08/2020, às 08:28:31

Validade: 09/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que RPF COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no

CNPJ sob o nº 03.217.016/0001-49, 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: 14/08/2020 08:26:48 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: RPF COMERCIAL EIRELI 

CNPJ: 03.217.016/0001-49 
 
 
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 

Proposta RPF DOC CERTIDÕES TRAB TCU CNJ PORTAL FAL (0746114)         SEI 0005824-35.2020.6.02.8000 / pg. 200

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


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.

Proposta RPF DOC CERTIDÕES TRAB TCU CNJ PORTAL FAL (0746114)         SEI 0005824-35.2020.6.02.8000 / pg. 201



Proposta RPF DOC CERTIDÕES TRAB TCU CNJ PORTAL FAL (0746114)         SEI 0005824-35.2020.6.02.8000 / pg. 202



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.217.016/0001-49

Razão Social: RPF COMERCIAL LTDA

Nome Fantasia: RPF COMERCIAL

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/07/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/02/2021

FGTS 22/08/2020

Trabalhista Validade: 24/01/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/11/2020

Receita Municipal Validade: 28/10/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 14/08/2020 08:21 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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: 03.217.016/0001-49
Razão Social: RPF COMERCIAL LTDA

Atividade Econômica Principal:

4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Endereço:

RUA FRANCISCO NUNES, 337 - LOJA 02 ANDAR TR - REBOUCAS - Curitiba / Paraná

Emitido em: 14/08/2020 08:22 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: 03.217.016/0001-49
Razão Social: RPF COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: RPF COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/07/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 90468970-02 Inscrição Municipal: 003856909
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Capital Social: R$ 150.000,00 Data de Abertura da Empresa: 09/04/1999
CNAE Primário: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
CNAE Secundário 1: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 2: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
CNAE Secundário 3: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 4: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 5: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
CNAE Secundário 6: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 7: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 8: 4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS
CNAE Secundário 9: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 10: 4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
CNAE Secundário 11: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 12: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 13: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 14: 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,
CNAE Secundário 15: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 16: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 17: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 18: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 19: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 20: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 21: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
Emitido em: 14/08/2020 08:23 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

CNAE Secundário 22: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 23: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO

Dados para Contato
CEP: 80.215-000
Endereço: RUA FRANCISCO NUNES, 337 - LOJA 02 ANDAR TR - REBOUCAS
Município / UF: Curitiba / Paraná
Telefone: (41) 30155696
Email: RPF@RPFCOMERCIAL.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
032.750.798-59CPF:

Nome: ELCIO CASTELHANO
Carteira de Identidade: 8005461 Órgão Expedidor: SESP SP
Data de Expedição: 29/05/1985 Data de Nascimento: 19/08/1958
E-mail: contato@rpfcomercial.com.br

Emitido em: 14/08/2020 08:23 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

52
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 035.770.369-31 Participação Societária: 95,00%
Nome: RICARDO LUIS PEGORARO
Carteira de Identidade: 64856588 Órgão Expedidor: SESP/PR
Data de Expedição: 18/08/2017 Data de Nascimento: 16/04/1974
Filiação Materna: OLINDA VALENTE PEGORARO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 8005461 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 29/05/1985

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ELAINE CRISTINA ROCHANome:

877.566.339-20Estrangeiro:

CEP: 80.215-000
Endereço: RUA FRANCISCO NUNES, 557 - REBOUCAS
Município / UF: Curitiba / Paraná
Telefone: (41) 30155696
Email: comercial@rpfcomercial.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 032.750.798-59 Participação Societária: 5,00%
Nome: ELCIO CASTELHANO
Carteira de Identidade: 8005461 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 29/05/1985 Data de Nascimento: 19/08/1958
Filiação Materna: NOEMIA BRUNACCI CASTELHANO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 33472897 Órgão Expedidor: SESP/PR
Data de Expedição: 25/04/1995

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANONome:

648.223.039-34Estrangeiro:

CEP: 81.540-240
Endereço: RUA LUIGI ROMANO, 112 - JARDIM DAS AMERICAS
Município / UF: Curitiba / Paraná
Telefone: (41) 30955596
Email: contato@rpfcomercial.com.br

Emitido em: 14/08/2020 08:23 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 032.750.798-59
Nome: ELCIO CASTELHANO
Carteira de Identidade: 8005461 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 29/05/1985 Data de Nascimento: 19/08/1958
Filiação Materna: NOEMIA BRUNACCI CASTELHANO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 33472897 Órgão Expedidor: SESP/PR
Data de Expedição: 25/04/1995

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
GISLENE SCOLARO PORTELLA CASTELHANONome:

648.223.039-34Estrangeiro:

CEP: 81.540-240
Endereço: RUA LUIGI ROMANO, 112 - JARDIM DAS AMERICAS
Município / UF: Curitiba / Paraná
Telefone: (41) 30955596
Email: contato@rpfcomercial.com.br

Linhas de Fornecimento

Materiais
1386 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA MANUSEIO DE  EXPLOSIVO  SUB-MERSO
2930 - COMPONENTES DO SISTEMA DE  RESFRIAMENTO  (ARREFECIMENTO)  DEMOTORES,
EXCETO DE AERONAVES
3439 - SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SOLDAS DIVERSAS, FRACAS E  FORTES
3710 - EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO
3730 - EQUIPAMENTO DE LATICÍNIOS, AVICULTURA E PECUÁRIA
3740 - EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE PRAGAS, DOENÇAS E GEADAS
3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM
4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO
4130 - COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR  CONDICIONADO
4310 - BOMBAS E COMPRESSORES A VÁCUO
4320 - BOMBAS MANUAIS E MECÂNICAS
4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4610 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA
4710 - CANOS E TUBOS
5210 - INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ARTÍFICES
5330 - GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO
5640 - PAINEL DE PAPELÃO,PAPEL EMPREGADO EM CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE
ISOLAMENTO TÉRMICO
6105 - MOTORES ELÉTRICOS
6520 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E  SUPRIMENTOS  HOSPITALARES
6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO

Emitido em: 14/08/2020 08:23 de
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Relatório Nível I - Credenciamento

Materiais
6810 - PRODUTOS QUÍMICOS
6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS
6850 - ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS
7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS
7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO
7910 - ENCERADEIRAS E ASPIRADORES DE PÓ
8340 - BARRACAS E ENCERADOS
8720 - FERTILIZANTES
9150 - ÓLEOS E GRAXAS PARA CORTE, LUBRIFICAÇÃO E SISTEMAS  HIDRÁULICOS
9390 - PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS

Emitido em: 14/08/2020 08:23 de
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=lB<H?G=@A:96H?F?6H<9;<@?9N6D?@q=<F?96=69?B@?9N6G?A=F<?<96>=6;:@9AFBKL:6=G6M=F?JN6E=FF?M=@96=6
E=FF?G=@A?9N6G?A=F<?J6=JeAF<;:N6=lB<H?G=@A:96>=6A=J=E:@<?6=6;:GB@<;?KL:N6=lB<H?G=@A:96=6
9BHF<G=@A:96>=6<@E:FGIA<;?N6?FA<M:96>=6=9;F<ASF<:6=6H?H=J?F<?N6=GD?J?M=@9N6;:GeF;<:6P?F=[<9A?6>=6
?FA<M:96H?F?6q?D<A?KL:N6A:J>:9N6H?H=J6>=6H?F=>=N6;?JN6?F=<?N6H=>F?6DF<A?>?N6A<[:J:9N6A=Jq?9N6HF:>BA:96
9?@=?@A=96>:G<99?@<AIF<:9N6=lB<H?G=@A:96H?F?6=9;F<ASF<:N6?FA<M:96=9H:FA<P:9N6;:GeF;<:6?A?;?><9A?6
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�6���� � � � 7� 8������ �������
9:;<9=>5?@:A5BCD>9<9>55 EF5 GHIJFKK5 9L5GHIJFKKMKK5
C?;:>5;<ANC?O<P>55 5 55F5 5555QJFKK5 9L55555QJFKKMKK5
555555555555555555555555555555555555 5 RRRR5 RRRRRRRRRRR5 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR5
N>N<?555555555555555555555555555555 5 GKK5 GFKJKKK5 9L5GFKJKKKMKK5
5
�STUVTSWX��TYZ[YTX\�;]̂]5_̀ab]5cadefgf5]a5hf̀5bib̀j]g5a5̂igfiba5]5̀k5laba5d]h5̂fjimfg]nofh5
haci]ihM5]h5_̀]ih5hfgpa5bak]̂]h5qag5k]iagi]5̂ah5labahM5h]jla5_̀rg̀k5fhqfcseica5d]5jftihj]npa5fk5
litagJ5
�STUVTSWX��[VuvwX\�<h5_̀ab]h5hpa5id̂ilihslfihM5f5dpa5qâfgpa5hfg5c]̀ciad]̂]hM5fkqfdx]̂]hM5
adfg]̂]h5à5tg]l]̂]hM5bab]j5à5q]gci]jkfdbf5]5_̀]j_̀fg5bsb̀jaM5h]jla5cak5]̀bagiy]npa5̂ah5hrciah5
_̀f5gfqgfhfdbfk5]5k]iagi]5]mhaj̀b]5̂a5c]qib]j5haci]jJ5
�STUVTSWX��[Tz[YTX\�>5c]qib]j5haci]j5bab]jkfdbf5h̀mhcgiba5f5idbftg]jiy]̂a5qâfg{5hfg5]̀kfdb]̂a5
à5gf̂ ỳîaM5hft̀d̂a5]h5dfcfhhî]̂fh5̂]5fkqgfh]M5da5qgikfiga5c]haM5kf̂i]dbf5qg|li]5
f̂jimfg]npa5̂ah5hrciah5bak]̂]5fk5<hhfkmj|i]5à59f̀dipaM5gfhqfib]d̂aRhf5a5̂igfiba5̂f5
qgfefg}dci]5]5bâah5ah5hrciah5d]5h̀mhcginpa5̂]h5dal]h5_̀ab]hM5amhfgl]̂ah5]5qgaqagnpa5̂]5
q]gbiciq]npa5hacifb{gi]5̂f5_̀f5hf~]k5bib̀j]gfhM5da5qg]ya5̂f5]b|5bgidb]5̂i]h5̂]5̂]b]5̂]5̂fjimfg]npa5
haci]j5_̀f5xàlfg5]qgal]̂a5a5]̀kfdba5̂a5c]qib]j5haci]j5�;;M5]gbhJ5GJKQG5f5GJKQ�M5:�J5
�STUVTSWX�8uST�X\5<5gf̂ ǹpa5̂a5c]qib]j5haci]jM5qag5h̀]5lfyM5acaggfg{5d]h5hft̀idbfh5xiqrbfhfh�5
]�5̂fqaih5̂f5idbftg]jiy]̂aM5hf5xàlfg5qfĝ]h5iggfq]g{lfih5�;;M5]gbJ5GJK�IM5:��5
m�5hf5f�cfhhila5fk5gfj]npa5]a5am~fba5̂]5hacif̂]̂f5�;;M5]gbJ5GJK�IM5::��55
c�5f�fgcscia5̂a5̂igfiba5̂f5gfbig]̂]5�;;M5]gbJ5GJKQQ��55
�̂5f�cj̀hpa5à5gf̂ ǹpa5̂]5q]gbiciq]npa5̂a5hrcia5gfkihha5�;;M5]gbJ5GJKKHM5�5�dica��5
f�5=fk]ih5xiqrbfhfh5̂ihqahb]h5dfhbf5idhbg̀kfdba5f5jft]jkfdbf5]̀bagiy]̂]h�5
55
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<5]̂kidihbg]npa5̂ah5dftrciah5haci]ih5c]mfg{5]a5hrcia5����������������
�
�STUVTSWX��TYZ[YTX\�<5hacif̂]̂f5hfg{5]̂kidihbg]̂]5hfkqgf5������������5qfja5
]̂kidihbg]̂ag5]_̀i5dakf]̂aM5qag5qg]ya5id̂fbfgkid]̂aM5qfgk]dfcfd̂a5a5kfhka5fk5hf̀5c]gta5
]b|5_̀f5hf~]5̂fhbib̀ŝa5à5h̀mhbib̀ŝaM5cak5à5hfk5~̀hb]5c]̀h]M5qag5̂fjimfg]npa5̂f5hrciah5
_̀abihb]h5gfqgfhfdb]d̂aM5da5ksdikaM5a5_̀rg̀k5f�itîa5qag5jfiJ5
5
�STUVTSWX��[VuvwX\�>5̀ha5̂]5̂fdakid]npa5haci]j5|5qgil]bila5̂a5]̂kidihbg]̂agM5_̀f5]hhid]g{5
qfj]5fkqgfh]5cak5]5̂fhitd]npa5̂f5Arcia5�<̂kidihbg]̂ag�M5gfqgfhfdb]d̂a5]5hacif̂]̂f5<bil]5f5
B]hhil]M5�̀ îci]j5f5C�bg]R�̀ îci]jkfdbfM5cak5qâfgfh5q]g]5]hhid]g5bâah5ah5̂ac̀kfdbah5
idfgfdbfh5�5]bilî]̂f5haci]jM5d]5eagk]5̂fhb]5cj{̀h̀j]M5̂ihqfdh]̂ah5̂]5qgfhb]npa5̂f5c]̀npaJ5
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�5678659:��;6<;=6:>�?@ABCDEF@ABG@BHECIBJIKLJBGMBNDOB?PBJKIQKLRSKKSTBUOVMBWDEFOCOGMBMBMXCDEMYZ@B
GDACDBO[ACE\FD[C@BWMEMBWDEFOCOEBMB[@FDMYZ@BGDBMGFO[OACEMG@EDAB[Z@BO[CD]EM[CDABG@B̂\MGE@B
A@VODC_EO@TBGDAGDB̂\DBMWE@̀MG@BW@EBFMO@EOMB[@ABCDEF@ABGMBXD]OAXMYZ@IB
B
�5678659:�ab56c:>�dBMeA@X\CMFD[CDB̀DGMG@BCEM[AO]OETBED[\[VOMETBGDAOACOETBUOEFMEBV@FWE@FOAA@ATB
V@[UDAAMEBGf̀OGMATBUMgDEBMV@EG@ATBV@[CEMOEB@eEO]MYhDATBMĜ\OEOETBMXOD[MEBDB@[DEMEBeD[ABFìDOABDB
OFìDOATBADFB̂\DBjMkMBMBM[\l[VOMBDmWEDAAMBG@ABAiVO@ABV@COACMABFMk@EOC_EO@AB[@BVMWOCMXBA@VOMXIB
B
�5678659:�ab=nc:oBpFBMFe@AB@ABVMA@ATB[MABFDAFMABV@[GOYhDATBqB̀DGMG@BAD[G@B[\X@BDBO[DUOVMgB
DFBEDXMYZ@BrBs@VODGMGDTB@B\A@BGMBEMgZ@BA@VOMXBWMEMBUO[ABDB@ekDCÒ@ABDACEM[j@ABrABMCÒOGMGDABDB
O[CDEDAADABA@VOMOATBO[VX\AÒDBWEDACMYZ@BGDBM̀MOATBUOM[YMATB@UDEDVDEDFB]MEM[COMBWDAA@MXBMBCDEVDOE@AB
DB@\CE@ABMC@AB]EMC\OC@ATBADkMFBWDX@ABMGFO[OACEMG@EDATBAiVO@ATBXD]MC_EO@AB@\BWE@V\EMG@EDATB
MAA\FO[G@B@eEO]MYhDABADkMBDFBUM̀@EBGDB̂\MX̂\DEBG@ABV@COACMAB@\BGDBCDEVDOE@ATBA@eBWD[MBGDB
[\XOGMGDTBA\eAOACO[G@B[@BVMA@BGDBO[GD̀OG@BDFWED]@TBVMeD[G@BDFBVMA@BV@FWE@̀MGMB̀O@XMYZ@TBMAB
FDGOGMABAM[VO@[MOABVMef̀DOABDBMWXOV_̀DOABMBVMGMBVMA@BDFBV@[VEDC@IB
�
�5678659:��;tc:>�uABAiVO@ABGDVXMEMFTBA@eBMABWD[MABGMBXDOTBGDB̂\DB[Z@BDACZ@BOFWDGOG@ABGDB
DmDEVDEBMBMGFO[OACEMYZ@BGMBA@VODGMGDTBW@EBXDOBDAWDVOMXTB@\BDFB̀OEC\GDBGDBV@[GD[MYZ@BVEOFO[MXTB
@\BW@EBADBD[V@[CEMEBvDFwBA@eB@ABDUDOC@ABGDXMTBMBWD[MB̂\DB̀DGDTBMO[GMB̂\DBCDFW@EMEOMFD[CDTB@B
MVDAA@BMBVME]@ABWxeXOV@AyB@\BW@EBVEOFDBUMXOFD[CMETBGDBWED̀MEOVMYZ@TBWDOCMB@\BA\e@E[@TB
V@[V\AAZ@TBWDV\XMC@TB@\BV@[CEMBMBDV@[@FOMBW@W\XMETBV@[CEMB@BAOACDFMBUO[M[VDOE@B[MVO@[MXTBV@[CEMB
[@EFMABGDBGDUDAMBGMBV@[V@EEl[VOMTBV@[CEMBMABEDXMYhDABGDBV@[A\F@TBUqBWxeXOVMTB@\BMBWE@WEODGMGDIB
B
�5678659:��zc={:>�ueADÈMGMABMABVX_\A\XMABMVOFMBDB̂\DBCEMCMFBGMBEDAW@[AMeOXOGMGDBG@AB
MGFO[OACEMG@EDATBMBEDWEDAD[CMYZ@BGMBs@VODGMGDBDFBk\fg@B@\BWDEM[CDB̂\MOÂ\DEBEDWMECOYhDAB
WxeXOVMAB@\BM\C@EOGMGDABUDGDEMOATBDACMG\MOAB@\BF\[OVOWMOATBV@FWDCOE_BMB̂\MX̂\DEBG@AB
HGFO[OACEMG@EDAB|[GOVMG@AB[DACDBV@[CEMC@TBO[GÒOG\MXFD[CDB@\BMB\FB@\BFMOABWE@V\EMG@EDATB
XD]MXFD[CDBV@[ACOC\fG@ABDBV@FBW@GDEDABDAWDVfUOV@AIB
�
�5678659:��=c5}:oBuABWE@V\EMG@EDABGMBs@VODGMGDBADEZ@B[@FDMG@ABW@EBO[ACE\FD[C@BWEiWEO@TB
MAAO[MG@BWDX@ABAiVO@ABMGFO[OACEMG@EDABDFBV@[k\[C@TB[@B̂\MXBADBDAWDVOUOVME_B@ABW@GDEDAB
V@[UDEOG@ABDB@BWEMg@TBADFWEDBGDCDEFO[MG@TBAMX̀@B̂\M[G@B@\C@E]MG@ABMBWE@UOAAO@[MOABjMeOXOCMG@AB
WMEMB@BU@E@BDFB]DEMXTBV@FB@ABW@GDEDABGMBVX_\A\XMB~�����������TB@\BWMEMBMBGDUDAMBG@ABO[CDEDAADAB
GMBs@VODGMGDBDFBWE@VDAA@ABMGFO[OACEMCÒ@AIB
B
�5678659:��:n:>�uABMGFO[OACEMG@EDATB̂\M[G@BO[GÒOG\MXFD[CDB[Z@BGDCD[C@EDABG@BFMO@EBVMWOCMXB
GMBA@VODGMGDTBW@GDEZ@BADEBGDACOC\fG@ATBMB̂\MX̂\DEBCDFW@TBFDGOM[CDBGDXOeDEMYZ@BG@ABAiVO@ATB
@eADÈMG@AB@AB̂\iE\[ABWED̀OAC@ABDFBNDOTB@\BMO[GMTBWDGOEDFBED[x[VOMBM@BVME]@TBAD[G@B̂\DBMB
FDGOGMBC@FMGMBADBC@E[ME_BDUOVMgBDFBEDXMYZ@BrBA@VODGMGDB[@BF@FD[C@BGDBA\MBV@F\[OVMYZ@B
DAVEOCMTBDBDFBEDXMYZ@BMBCDEVDOE@ABMWiABMBM̀DEeMYZ@B[@BED]OACE@BV@FWDCD[CDTBADFB̂\MX̂\DEB
O[GD[OgMYZ@IB
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�5678659:��;<=>:?�@ABCDEFAGHIAJKLMEDEJKLAKMENKOIPMIAPKAKQOEPEBMLKRSFAQKABFDEIQKQIATKLUAVHBAKA
HOKALIMELKQKAOIPBKWAKAMXMHWFAQIAYJLCZWK[FLI\]ATÊKQFAKPHKWOIPMIADFPTFLOIAQIWE[ILKRSFAQFBABCDEFB]A
F[BILNKQKBAKBAQEBJFBER_IBALÌHWKOIPMKLIBAJILMEPIPMIBaAA
A

�
�b���������������
�����c�������������������������d����

�
eBAGHFMKBABFDEKEBABSFAEPQENEBXNIEBAIOALIWKRSFAfABFDEIQKQIAIAPSFAJFQILSFABILADIQEQKBAFHA
MLKPBTILEQKBAKAMILDIELFBAIBMLKPgFBAKABFDEIQKQIABIOAKAKJLFNKRSFAQFBAQIOKEBABCDEFB]AKAGHIOATEDKA
KBBÌHLKQFAIOAÈHKWQKQIAQIADFPQER_IBAIAJLIRF]AFAQELIEMFAQIAJLITILhPDEKAJKLKAKABHKAKGHEBERSFABIA
JFBMKBAfANIPQK]ATFLOKWEiKPQF]ABIALIKWEiKQKAKADIBBSFAQIWKB]AKAKWMILKRSFADFPMLKMHKWAJILMEPIPMI]AQIA
KDFLQFADFOFAGHIAIBMEJHWKOAFBAeLMÈFBAjklmAIAjklnAQIAjkojkopkkpAZAqCQÈFAqENEWaA
A
�5678659:��6=>r=6:?AsSFABIPQFAKBAGHFMKBAFTILMKQKBAKQGHELEQKBAJIWFABCDEFALIOKPIBDIPMIAFHA
JIWKAtFDEIQKQI]AIAPSFAKDIEMFAKAKQOEBBSFAQIAMILDIELFBAKFAGHKQLFABFDEIMULEF]ATEDKAKBBÌHLKQFAKFA
BCDEFAEPMILIBBKQFAIOAQIBTKiILZBIAQIABHKBAGHFMKB]AFAQELIEMFAQIABIALIMELKL]ALIDI[IPQFAIBMI]AFBABIHBA
gKNILIB]AJIWFAOFQFAEPQEDKQFAPKADWUHBHWKAuv]AJKLÙLKTFBAjwAIApwaA
A
�5678659:��r8xyz:{AeM|AQFEBAKPFBAQIJFEBAQIAKNIL[KQKAKAOFQETEDKRSFAQFADFPMLKMF]ALIBJFPQIAFA
DIQIPMIABFWEQKLEKOIPMIADFOAFADIBBEFPULEF]AJILKPMIAKABFDEIQKQIAIAMILDIELFB]AJIWKBAF[LÈKR_IBA
GHIAMEPgKADFOFABCDEFaA
A
�5678659:��r6<r=6:?AsFBADKBFBAQIAJIPgFLK]AKLLIBMFBAFHABIG}IBMLFAQIAGHFMKB]AJFLAEPEDEKMENKAQIA
MILDIELFBAPSFAGHFMEBMKBAIOALKiSFAQIAQXNEQKAQIABCDEFAGHFMEBMK]AMILUAIBMIAFAJLKiFAQIA~A�MLhB�AQEKBA
JKLKABH[BMEMHELAKAJIPgFLKAQKBAGHFMKBaAsSFAFATKiIPQF]AIPMIPQILZBIZUAGHIAMKEBAGHFMKBAMILEKOABEQFA
FTILMKQKBAfANIPQK]AJIWFAGHIAFBAQIOKEBABCDEFBAJFQILSFAÎILDILABHKAJLITILhPDEKAQIAKGHEBERSFA
QIJFBEMKPQFAFAIGHENKWIPMIAKFANKWFLAQFAJKMLEO�PEFAWXGHEQFAGHIAIWKBALIJLIBIPMIO]ADFPTFLOIA
EPQEDKQFAPKADWUHBHWKAuv]AJKLÙLKTFBAjwAIApwaAsIBMKAgEJCMIBI]AKAMLKPBTILhPDEKAQKBAGHFMKBABFDEKEBA
JKLKAFAPFOIAQFAGHFMEBMKAKQGHELIPMIAQKLZBIZUAEPQIJIPQIPMIOIPMIAQKAKBBEPKMHLKAQFAMLKPBOEMIPMIaA
A
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�
sKAgEJCMIBIAQIADIBBSFAQKADWUHBHWKAKPMILEFL]AGHKPQFAFABCDEFAJLIMIPQKALIMELKLZBIAQKABFDEIQKQI]AIOA
BIHAJKLÙLKTFAjw]AFHAOIQEKPMIAFHMLKBATFLOKBAQIAQEBBFWHRSFAQKABFDEIQKQIAJLINEBMKBAPIBMIA
DFPMLKMF]AQKLZBIZUAEPXDEFAKATKBIAQIAKNKWEKRSFAQFBAKMENFBA�JKMLEO�PEFAWXGHEQF�AJKLKAKJHLKRSFAQFBA
gKNILIBAQFABCDEFALIMELKPMI]APKABÌHEPMIATFLOK{A
�5678659:��6=>r=6:?�eAKJHLKRSFAQFBAgKNILIBAMKPMFAQFABCDEFALIMELKPMI]AWEGHEQKLZBIZU]ABÌHPQFAFA
NKWFLAQIABHKAGHFMK]ADFPBEQILKQKAJIWFAOFPMKPMIAITIMENKOIPMIALIKWEiKQF]ADFOA[KBIAPKABEMHKRSFA
JKMLEOFPEKWAQKABFDEIQKQI]AfAQKMKAQKALIBFWHRSF]ANILETEDKQKAIOA[KWKPRFAIBJIDEKWOIPMIAWINKPMKQF]AIA
QINILUADFPBEQILKLAFANKWFLAKMHKWAQFBAKMENFBAQKAtFDEIQKQIAIAKADKJKDEQKQIAQIAKABFDEIQKQIÀILKLA
LIDIEMKABÌHPQFAKABEMHKRSFATEPKPDIELKAQKAIOJLIBKAKJLIBIPMKQKAKFAOFOIPMFAQFAJIQEQFAQIA
LIMELKQKaA
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CDEFGFB5DP̂GDHIBm5
5
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�INBFRCI5�FHFGDR5HF5�INMDfLRLHDHF]5PIHFNHI]5DNMFB5HLBBI]5BFGFT5GFDRLYDHIB5fDRDN[IB5TFNBDLB]5
KIT5D5FiFMLED5HLBMGLf̂L[OI5HIB5GFB̂RMDHIB5DIB5BJKLIB5BF5DBBLT5iIG5HFRLfFGDHIm5
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37408259449Usuário:

17/08/2020 14:21:05Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

RPF COMERCIAL EIRELI Adimplente03217016
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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�[�e\dgĥ _�̂ ]�l[][omf\�CGX�?CA�IApQ?B|CIF>?C��A���A�|CIF>?CQX�@XCG?pAGI?BAQC�@xyC�XG�?C�C�XG�?|
G?�>BF�ApI?Cx|yrC�|CGXBXGIAB�QIFGXQCX@FGF?pXFQCQFpX�C��XCACQ��X|CG?�C�F�IB?

Z\fmf][om̂_�d [\[oedf̀ �̂_IKRTCFC�C>OJUK�KRO�~TCA¡�PMYK�OCWSC�AuA>>

a�ldef¢dld̀f̀ [_�[e\[m̂_£�£¤�_p~T

a�ldef¢dld̀f̀ [_¥f\j[]_̀[_i\[ [\¦oedf�_p~T
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5632 - 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  0739479

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 CONSTA 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, EVENTO: 0745799
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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?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 

EMPRESA ADJUDICADA ITENS 1,,4,5 : 0746091

EMPRESA ADJUDICADA ITEM 3 : 0746118

OBS. ITEM 02 fracassado, devidamente informado ao
Sr.Secretário de Administração, conforme legislação desta
Corte Eleitoral.

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG -  V. ITEM 15 DO
PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG  - V. ITEM 15 DO
PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG  V. ITEM 15 DO
PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM V. ITEM 15 DO
PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

EMPRESA ADJUDICADA ITENS 1,,4,5 DOCS. CERTIDÕES
TRABALHISTA, CNJ, TCU, PORTAL TRANSPARÊNCIA  E
FALÊNCIA E CONCORDATA:   0746086

EMPRESA ADJUDICADA ITEM 3, DOCS. CERTIDÕES
TRABALHISTA, CNJ, TCU, PORTAL TRANSPARÊNCIA E
FALÊNCIA E CONCORDATA: 0746114

17 – Consta consulta ao Cadin? X  
EMPRESA ADJUDICADA ITENS 1,,4,5 : 0746103

EMPRESA ADJUDICADA ITEM 3 : 0746129

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

EMPRESA ADJUDICADA ITENS 1,,4,5 : 0746082
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supervenientes e impeditivo; EMPRESA ADJUDICADA ITEM 3 : 0746110

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X
V. ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992) X  V. ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X  

 

APRESENTAÇÃO DE ATOS CONSTITUTIVOS DAS EMPRESAS

EMPRESA ADJUDICADA ITENS 1,,4,5 : 0746095

EMPRESA ADJUDICADA ITEM 3 : 0746122

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  0746385

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
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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  0746394

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 

EMPRESA ADJUDICADA ITENS 1,,4,5 :0744963

EMPRESA ADJUDICADA ITEM 3 : 0744969

Resultado Fornecedor: 0746390

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 17/08/2020, às 17:44, 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
0746395 e o código CRC D236B4FE.
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PROCESSO :  
0005824-35.2020.6.02.8000

INTERESSADO : SMR
ASSUNTO : FASE EXTERNA PREGÃO 47/2020. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AR CONDICIONADO.

 

Parecer nº 1486 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 47/2020,
objetivando aquisição de material de consumo - peças de
reposição para manutenções em aparelhos de ar
condicionado,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0735369).

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 (0746395).

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não

N/A
Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

0736384

0736386

 

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM Idem

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM Idem

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 0746385

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM  

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
 Fase

posterior

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa
oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM 0746395

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Idem

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa?

 

SIM

 

0744963

0744969

0746086

0746091

0746103

0746114
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10 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão de licitar com a União e foi verificada a
inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

0746118

0746129

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, 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 47/2020, para
fornecimento de material de consumo - peças de reposição
para manutenções em aparelhos de ar condicionado, através
da contratação das empresas seguintes, conforme Resultado
por Fornecedor (0746390):

 
- MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, CNPJ sob

nº 28.697.784/0001-78, itens 1, 4 e 5, proposta contida no
evento 0744963, no valor total de R$ 5.992,95 (cinco mil
novecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco
centavos);

 
- RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ sob nº

24.180.611/0001-27, item 3, proposta contida no
evento 0744969, no valor total de R$ 1.118,00 (mil cento e
dezoito reais).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 18/08/2020, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 18/08/2020, às 18:18, 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
0747001 e o código CRC 928A63AF.
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CONCLUSÃO

Maceió, 19 de agosto de 2020.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de procedimento objetivando a aquisição de

material de consumo - peças de reposição para manutenções em
aparelhos de ar condicionado,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital (0735369).

Nesta senda, constatada a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório,em
especial a Ata de Realização do PE (0746385), o Resultado por
Fornecedor (0746390), o Termo de Adjudicação (0746394) e,
finalmente, considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer AJ-DG nº
1486/2020 (0747001), submeto o presente procedimento à superior
consideração de Vossa Excelência, para os fins de homologação do
presente pregão eletrônico e subsequente contratação das empresas
vencedoras, conforme Resultado por Fornecedor (0746390).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/08/2020, às 22:35, 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
0747826 e o código CRC F6121A02.

0005824-35.2020.6.02.8000 0747826v1
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PROCESSO : 0005824-35.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico nº 47/2020. Aquisição de material de consumo – peças de reposição para manutenções em
aparelhos de ar condicionado.

 

Decisão nº 2071 / 2020 - 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 1486 (0747001), atestando a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 47/2020, cujo
objeto é a aquisição de material de consumo – peças de reposição
para manutenções em aparelhos de ar condicionado, conforme
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte e
de acordo com as especificações descritas no Anexo I do Edital
(0735369), adjudicado, quanto aos itens 1, 4 e 5, proposta contida no
evento 0744963, à empresa MARIA CONSUELO SOARES DA MATA,
inscrita no CNPJ sob o nº 28.697.784/0001-78, no valor total de R$
5.992,95 (cinco mil novecentos e noventa e dois reais e
noventa e cinco centavos), e quanto ao item 3, proposta contida
no evento 0744969, no valor total de R$ 1.118,00 (mil cento e
dezoito reais), à empresa RPF COMERCIAL LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 24.180.611/0001-27, em conformidade com a Ata de
Realização do Pregão Eletrônico (0746385), mais o Termo de
Adjudicação (0746394).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação das empresas suso referidas.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da

Presidência
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 24/08/2020, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748923 e o código CRC 9AF7AE12.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00047/2020

Às 23:57 horas do dia 25 de agosto de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0002742-93.2020,
Pregão nº 00047/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: CABO EXTENSOR
Descrição Complementar:  CABO EXTENSOR,  TIPO FLEXÍVEL,  TIPO  SAÍDA CONECTORES  HD15 MACHO X  MACHO,
COMPRIMENTO 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SINAL VGA E SVGA, COM FILTRO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.610,2500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA , pelo melhor lance de R$ 2.757,9900 , com valor negociado
a R$ 2.757,9500 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
17/08/2020
15:41:30 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARIA CONSUELO
SOARES DA MATA, CNPJ/CPF: 28.697.784/0001-78, Melhor lance: R$

2.757,9900, Valor Negociado: R$ 2.757,9500

Homologado 25/08/2020
23:57:10

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 2
Descrição: FITA ADESIVA
Descrição  Complementar:  FITA  ADESIVA,  MATERIAL  PVC,  LARGURA  50  MM,  COMPRIMENTO  30  M,  APLICAÇÃO
SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Rolo 10,00 M
Valor Máximo Aceitável: R$ 448,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Item cancelado no
julgamento

17/08/2020
15:06:48 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado na
aceitação, considerando os motivos consignados em ata.

Homologado
25/08/2020
23:57:10

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=861260&t...
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Item: 3
Descrição: SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO
Descrição Complementar: SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, FORMATO CAIXA
RETANGULAR, APLICAÇÃO FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA
APARELHO COM 35.000 BTUS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.489,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: RPF COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 1.118,0000 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 17/08/2020
15:41:30

- Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RPF COMERCIAL
LTDA, CNPJ/CPF: 03.217.016/0001-49, Melhor lance: R$ 1.118,0000

Homologado 25/08/2020
23:57:10

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 4
Descrição: CONTATOR
Descrição Complementar:  CONTATOR, TIPO MAGNÉTICO PRINCIPAL, TENSÃO TRABALHO 660 V, TENSÃO NOMINAL
BOBINA 183- 220 VCA, CORRENTE TRABALHO 32 A, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, NORMAS TÉCNICAS IEC 60158; IEC 60337;
IEC 60156 E VDE 0660, NÚMERO E TIPO DE CONTATOSPRINCIPAIS 3NA, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS AUXILIARES 2NA
+ 2NF, CATEGORIA AC- 3, SISTEMA FIXAÇÃO POR PARAFUSO E TRILHO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 25 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 4.086,7500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA , pelo melhor lance de R$ 1.825,0000 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
17/08/2020
15:41:30 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARIA CONSUELO
SOARES DA MATA, CNPJ/CPF: 28.697.784/0001-78, Melhor lance: R$

1.825,0000

Homologado 25/08/2020
23:57:10

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 5
Descrição: CONTATOR
Descrição Complementar:  CONTATOR, TIPO MAGNÉTICO PRINCIPAL, TENSÃO TRABALHO 660 V, TENSÃO NOMINAL
BOBINA 183- 220 VCA, CORRENTE TRABALHO 32 A, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, NORMAS TÉCNICAS IEC 60158; IEC 60337;
IEC 60156 E VDE 0660, NÚMERO E TIPO DE CONTATOSPRINCIPAIS 3NA, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS AUXILIARES 2NA
+ 2NF, CATEGORIA AC- 3, SISTEMA FIXAÇÃO POR PARAFUSO E TRILHO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.733,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA , pelo melhor lance de R$ 1.410,0000 .
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Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 17/08/2020
15:41:30

-
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MARIA CONSUELO

SOARES DA MATA, CNPJ/CPF: 28.697.784/0001-78, Melhor lance: R$
1.410,0000

Homologado
25/08/2020
23:57:10

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento
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3 of 3 25/08/2020 23:58
Termo de Homologação - PE 47-2020 (0751002)         SEI 0005824-35.2020.6.02.8000 / pg. 256



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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

demais medidas cabíveis, inclusive posterior remessa do feito
à COFIN, para emissão das competentes notas de empenho.

À SMR, para ciência e, se entender pertinente,
promover a abertura de feito específico para aquisição do item
fracassado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2020, às 00:03, 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
0751003 e o código CRC 4EC60C79.

0005824-35.2020.6.02.8000 0751003v1
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 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: 26/08/2020 18:24:29
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 6001256
   Data prevista de publicação: 27/08/2020
   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

12890156 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 47-
2020.rtf

d16258b00e2f9931
667e0442d8679825 5,00 R$ 165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20

Comprovante de envio de publicação da Homologação no DOU (0751676)         SEI 0005824-35.2020.6.02.8000 / pg. 258



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 05302020082700110
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES

SEÇÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE RESCISÃO

Termo de Rescisão do Contrato-TSE nº 02/2020, firmado entre o TSE e a empresa Alfreda
Alimentos e Serviços EIRELI ME, CNPJ nº 20.929.241/0001-27. OBJETO: rescindir
amigavelmente e por interesse da Administração o Contrato TSE nº 02/2020, tendo em
vista as conseqüências da pandemia do Covid-19. FUNDAMENTO: Art. 79, II, da Lei nº
8.666/93. ASSINATURA: 25/08/2020. ASSINAM: Rui Moreira de Oliveira, Diretor-Geral, e
Valkiria Maria Pinto Braga, Sócia. PA SEI 2018.00.000009249-9.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 93/2020

Comunico o resultado da licitação em epígrafe: VENCEDORAS: Fioluz Comércio de Materiais
Elétricos Ltda. - Item 1; e RC Teive Comércio e Distribuição Ltda.-EPP - Item 2.

CÍCERO CELSO DE SOUSA
Pregoeiro

(SIDEC - 26/08/2020) 050001-00001-2020NE000107

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO STJ 018876/2020. Termo de Credenciamento STJ n. 140/2020. CREDENC I A DA :
PERFECTA - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. CNPJ: 38.020.020/0002-88. OBJETO:
Prestação de Serviços de Assistência e Atendimento à Saúde aos beneficiários do Programa
de Assistência aos Servidores do STJ - PRÓ-SER. FUNDAMENTO: Artigo 230 da Lei n.
8.112/90, Lei n. 8.666/93 e AD STJ n. 82/2007. ASSINATURA: 25/08/2020. VIGÊNCIA:
27/08/2020 a 26/08/2023. SIGNATÁRIOS: Walter Disney Noleto Costa - SAD/STJ, Daniela
Vieira de Queiroz Cavalcanti - Credenciada.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST nº 500.850/2020-0. Yellow Data Soluções Inteligentes em TI Ltda. CNPJ
15.480.228/0001-01. Mailing de imprensa com sistema de distribuição em massa de
releases. Dispensa de licitação. Contrato DI-005/2020. Art. 24, inciso II, e demais normas da
Lei nº 8.666/93. Valor total: R$ 4.200,00. Vigência: 12 meses, contados do dia 6/11/2020
até 5/11/2021. Programa de trabalho 02.131.0033.219I.0001, elemento de despesa
3.3.90.39, nota de empenho 2020NE001029. Assinatura: 25/8/2020. Pelo Contratante:
Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração. Pela Contratada: José Eduardo Cangelli
da Rocha, Representante Legal.

R E T I F I C AÇ ÃO

No extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato PE-076/2019, publicado no Diário
Oficial da União, Seção 3, de 14/8/2020, p. 121, onde se lê: "Assinatura: 8/5/2020", leia-
se: "Assinatura: 5/8/2020".

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 500.843/2020-6. Visan Segurança Privada EIRELI. CNPJ 09.267.406/0001-
00. 1º termo aditivo ao contrato DI-001/2020 - serviços de vigilância armada, desarmada
e motorizada. Prorrogação por 12 meses, a contar de 29/10/2020 até 28/10/2021, nos
termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Programa de trabalho 02.122.0033.4256.0001,
elemento de despesa 3.3.90.37, nota de empenho 2020NE001035, emitida em 12/8/2020.
Assinatura: 25/08/2020. Pela Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da
Secretaria. Pela Contratada: Polyana Medina Borges, Representante Legal.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S EC R E T A R I A

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo nº 184/2016 - SEI nº 019798/16-00.07. Quarto Termo Aditivo ao
Contrato nº 51/2016, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a ALGAR TI
CONSULTORIA S/A. OBJETO: Repactuação, reajuste e prorrogação contratual. VALOR DO
TERMO ADITIVO: R$ 683.041,34. Programa de Trabalho 02.061.0566.4225.0101 -
Julgamento de Processos - JUPROC. VIGÊNCIA: 28.08.2020 a 27.08.2021. FUNDAMENTO
LEGAL: Arts. 40, inciso IX, 65, § 5º e 57, inciso II, todos da Lei nº 8.666/1993. DATA DE
ASSINATURA: 26.08.2020. ASSINAM: Afonso Ivan Machado, Diretor-Geral, em exercício,
pelo Contratante, e Amanda Conde dos Reis, Procuradora, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo nº 57/2016 (SEI nº 005735/16-00.07). Quarto Termo Aditivo ao Contrato
nº 20/2016, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a ISH TECNOLOGIA S/A. OBJETO:
Reajuste e a prorrogação contratual. VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 114.054,12. Programa
de Trabalho 02.061.0566.4225.0001 - MTGI. VIGÊNCIA: 31.08.2020 a 30.08.2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 55, inciso III e 57, inciso II, ambos da Lei nº 8.666/1993. DATA
DE ASSINATURA: 26.08.2020. ASSINAM: Afonso Ivan Machado, Diretor-Geral, em exercício,
pelo Contratante, e Vitor Teixeira Costa, Procurador, pela Contratada.

AUDITORIA DA 8ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº 02/2020 celebrado entre a Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar
e a Empresa PARALIMP SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 13.750.471/0001-69. Processo SEI
000185/20-08.01. Objeto: Prestação de serviços de limpeza e conservação da sede da
Auditoria da 8ª CJM. Valor anual: R$72.199,90 (setenta e dois mil, cento e noventa e
nove reais e noventa centavos). Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
02.061.0566.4225.0001 - JUPROC - Elemento de Despesa 3.3.90.37. Vigência: 24-08-
2020 a 23-08-2021. Assinam: Dr. JOSÉ MAURÍCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA, Juiz Federal
da Auditoria da 8ª CJM, pela Contratante, e a Sr.ª ELIANE AFONSO DE OLIVEIRA,
Representante Legal, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020 - UASG 90029

Nº Processo: 0021210-46.2020. Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais para
o enfrentamento à pandemia do Covid-19 com o fito de possibilitar o retorno gradual das
atividades presenciais do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e da Justiça Federal de 1º
Grau em São Paulo.. Total de Itens Licitados: 12. Edital: 28/08/2020 das 08h00 às 13h00 e
das 13h01 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 Torre Norte - 11º Andar, Bela Vista - São
Paulo/SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90029-5-00009-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 28/08/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 14/09/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIASGnet - 25/08/2020) 90029-20901-2020NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0005135-02.2020. Objeto: Prestação de serviços de conserto do piso
melamínico.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 27/08/2020 das 11h00 às 17h59. Endereço:
Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00031-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 27/08/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/09/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 26/08/2020) 90030-00001-2020NE500106

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0002382-25.2019.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 14/2020. Contratante:
TRE/AC. Contratada R. S. LOPES - ME, CNPJ sob o n.º 15.727.272/0001-61. Objeto:
Contratação dos serviços de transporte, por meio de veículo automotor utilitário fechado
(baú, van ou furgão), com motorista habilitado, abastecido, e mão de obra em quantidade
suficiente para embarque e desembarque das urnas, concernentes à distribuição e
recolhimento de urnas eletrônicas (rotas 02, 05, 14, 16, 19, 20, 21 e 22). Valor: R$
13.851,28 (treze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos). Período
de Vigência: 28/07/2020 até 31/12/2020. Dotação orçamentária: Ação - PLEITOS; Natureza
da Despesa - 33.90.39.74; Plano Interno - UEL TRANSP1. Fundamento Legal: Leis n.º
10.520/2002 e n.º 8.666/93. Data de Assinatura: 21/08/2020. Signatários: Jonathas Santos
Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do TRE/AC, e Rozinei da Silva Lopes, representante da
Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0000487-29.2019.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 26/2020. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 08/2020. Validade: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.

. Item Fo r n e c e d o r Objeto UNID QNT TOTAL (R$)

. 03 10.715.575/0001-44 Mochila para Notebok
de no mínimo 15,6''

Unid 100 R$ 9.200,00

. 05 03.217.016/0001-49 Inversor Conversor
Veicular

Unid 80 R$
14.749,60

. 06 34.763.204/0001-04 Suporte para notebook Unid 100 R$ 5.990,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2020

Processo Administrativo SEI nº 0006788-28.2020.6.02.8000. O Desembargador
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente, no exercício da Presidência do TRE/AL ,
homologou, em 26/08/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 53/2020, que tem por
objeto a aquisição de material permanente - 70 (setenta) aparelhos eletrônicos de medição
de temperatura corporal (sem contato), infravermelho, para atender às necessidades de
todas as unidades de atendimento ao público, do TRE/AL, em virtude da pandemia de
COVID-19, para utilização tão logo seja reestabelecido o trabalho presencial, na
manutenção de suas atividades nos exercícios de 2020/2021, de acordo com as
especificações do Anexo I do Edital do Pregão, adjudicado, à empresa OFTSERVICE
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 05.438.137/0001-46, pelo valor total
de R$ 5.750,00, e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 26 de agosto de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2020

Processo Administrativo SEI nº 0005824-35.2020.6.02.8000. O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES,
Vice-presidente, no exercício da Presidência do TRE/AL, homologou, em 24/08/2020, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 47/2020, que tem por objeto a aquisição de material de consumo - peças de
reposição para manutenções em aparelhos de ar condicionado, adjudicado, quanto aos itens 1, 4 e 5, à
empresa MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.697.784/0001-78, no valor
total de R$ 5.992,95, e quanto ao item 3, à empresa RPF COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
03.217.016/0001-49 , pelo valor total de R$ 1.118,00, e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 26 de agosto de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
 

À SGO/COFIN,

Para emissão das competentes notas de empenho, conforme
Despacho GSAD, doc. SEI n° 0751003.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 28/08/2020, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752280 e o código CRC 5BF91C05.

0005824-35.2020.6.02.8000 0752280v1
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Certidão Número:

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo 
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste 
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa 
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: 
REGULAR. 

0724601 - 2020

CCM 5.806.001-4- Inicio atv :21/09/2017 (R ADAO RIBEIRO, 00051 - CEP: 02755-070 )

28.697.784/

MARIA CONSUELO SOARES DA MATA

Liberação:

Validade:

Tributos Abrangidos:

28/08/2020

26/11/2020

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011) 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/. 
Qualquer rasura invalidará este documento.

Código de Autenticidade: 14CF3984

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 11:44:08 horas do dia 28/08/2020 (hora e data de Brasília).

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 03.217.016/0001-49
Razão

Social: RPF COMERCIAL EIRELI

Endereço: R FRANCISCO NUNES 337 LOJA 2 ANDAR TR / REBOUCAS / CURITIBA / PR
/ 80215-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer  débitos  referentes  a  contribuições  e/ou  encargos  devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/08/2020 a 10/09/2020

Certificação Número: 2020081201415049510296

Informação obtida em 28/08/2020 12:12:02

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

1 of 1 28/08/2020 12:12
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
À
COFIN
Senhor Coordenador,
Em atenção a decisão 2071 (0748923), verificamos

que a empresa RPF COMERCIAL LTDA contemplada com item
3 do edital (0735369), consta o número do CNPJ equivocado.

Para concluir-mos emissão da competente nota de
empenho solicitamos confirmação do referido CNPJ. 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ROBSON CORREIA DOS SANTOS,
Estagiário(a), em 28/08/2020, às 13:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 31/08/2020, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752466 e o código CRC 4E41E56C.

0005824-35.2020.6.02.8000 0752466v1
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